
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  9/2563 

เม่ือวันพุธท่ี  21  ตุลาคม  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.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา      กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

6.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

7.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

8.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.40  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  8/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
8/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 

1. หนาท่ี  9  วาระท่ี  6.1   ปรับขอความในมติท่ีประชุม   เปน  “...ท้ังนี้  กิจกรรมดังกลาว

เปนสวนหนึ่งในการนับคะแนนประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนในสวนของการเขารวมกิจกรรมของคณะ” 



 

 

2 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    ครั้งท่ี     

8/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  11/2563 

         ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  11/2563    

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ 
11/2563   โดยไมมีแกไข 

 

   2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  12/2563 

          ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  12/2563    

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ   
12/2563   โดยไมมีแกไข 

 

   2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  13/2563 

         ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  13/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 

1. หนาท่ี  3  วาระท่ี  4.1  ปรับขอความในมติท่ีประชุม ขอ 2  “เห็นควรไมใหคะแนน  สื่อ     

การสอน  UBU LMS    เนื่องจากไมไดเปนไปตามเง่ือนไขท่ีเกณฑกําหนด ท้ังนี้ คะแนนดังกลาวไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงระดับผลการประเมินของทุกคน  และจะมีการเสนอพิจารณาทบทวนการใหคะแนนใหม  ในรอบการ

ประเมินครั้งตอไปใหมากข้ึน” 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ    

13/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ  

 

   2.5  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  14/2563 
              ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ 14/2563    

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ  
14/2563   โดยไมมีแกไข 
 

   2.6  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  15/2563 

              ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ 15/2563    

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ  
15/2563  โดยไมมีแกไข           
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  การพิจารณากิจกรรมท่ีจะนํามาคิดคะแนนประเมินองคประกอบท่ี  2  ขอ  5  การทํางาน 

เปนทีม  ในรอบการประเมิน  ครั้งท่ี  1/2564   
      รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณากิจกรรมท่ีจะนํามาคิดคะแนนประเมิน                 

องคประกอบท่ี  2  ขอ  5  การทํางานเปนทีม  ในรอบการประเมิน  ครั้งท่ี  1/2564   
มติท่ีประชุม    เห็นควร ใหนํากิจกรรมดังนี้ มาคิดคะแนนประเมินได 

1. กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ถายภาพหมู วันท่ี 14  ธันวาคม  2563  หรือ

รวมงาน / ถายภาพกับบัณฑิตในวันรับจริง  วันท่ี  16  ธันวาคม  2563) 

2. กิจกรรมเลี้ยงพระปใหม   วันท่ี  25  ธันวาคม 2563 

3. กิจกรรมไหวครู 

4. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

5. กิจกรรมทบทวนแผนยทุธศาสตร คณะศิลปศาสตร    พ.ศ. 2564 

6. กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงคณะจะแจงใหทราบลวงหนา อยางนอย 7 วัน 

ท้ังนี้  เฉพาะกรณีติดราชการ/เดินทางไปราชการ  จะสามารถนํามาคิดคะแนนได 

4.2  การทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกบุคลากรคณะศิลปศาสตรผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีความ
เส่ียง  ประจําป  2564 
                รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแก
บุคลากรคณะศิลปศาสตรผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีความเสี่ยง  ประจําป  2564  เนื่องจากคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  ท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  เพ่ือเปนการปองกันเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน
แกบุคลากรกลุมดังกลาว และคุมครองการรักษาพยาบาล  จึงขอเสนอแผนประกันอุบัติเหตุบุคลากรกลุมดังกลาว 
จํานวน  11  ราย  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ  
2. นายจักราวุธ  นิลาศน  
3. นายธีระยทุธ  ทองบอ 
4. นายวิชชุภงค  ลิมปทีปราการ 
5. นายฤทธิเดช  วงษปญญา 
6. นายสมชาย  สิริวรรณ  
7. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะเมือง 
8. นายโชติกา    ศรีโพนทอง 
9. นายวิชัย เมทาสิงห    
10. นายบัวทอง สีเกิด 
11. นายณรงชัย  สิริวรรณ 
ท้ังนี้  งานบุคคล ไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณามาพรอมนี้ 
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1. โปรแกรม SCB PA HAPPY แผน 1,000,000 บาท (ไมมีคารักษาพยาบาล) ระยะเวลาเอา                 
ประกัน 1 ป  จํานวน 11 รายๆละ 1,400 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 15,400 บาท  (-หนึ่งหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน-)     

2. โปรแกรม SCB PA HAPPY PLUS แผน 300,000 บาท มีคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละ          
ครั้ง  ไมเกิน 15,000 บาท  ระยะเวลาเอาประกัน 1 ป   จํานวน 11  รายๆละ 1,400 บาท  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
15,400 บาท  (-หนึ่งหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน-) 
   มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการ  และขอใหหาขอมูลจากบริษัทอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

 

4.3  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   

      รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา นักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  15  ราย ดังนี้ 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิชาที่ขอเทียบ เทียบเน้ือหารายวิชา ผลการพิจารณา 
1 นายกิตติศักด์ิ วิชัยโย 0001060 มนุษยกับสังคม 

0013004 กฏหมายในชีวิตประจําวัน 
1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา

ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

0001048 มนุษยกับการใชเหตุผล 
0701253 เภสัชศาสตรสังคม 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

2 นางนารีรัตน  
สิงหแกว 

127101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
รัฐศาสตร 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

001 201 การอานเชงิวเิคราะหและ
การเขียนอยางมีประสิทธิผล 

1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

006 346 ประชากรศกึษาและ
คุณภาพชีวิต 

1446 101 ศิลปะการ
ดําเนินชีวิต 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

3 นายวีรกุล จิตเจริญ สม.1101 มนุษย ส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพ 
สม.1105 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
มนุษย 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 
สม.1104 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการ
พัฒนามนุษย 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

4 น.ส.ณัฏฐาภรณ  
บุตรพรม 

สม.1101 มนุษยกับการอยูรวมกนั 
พว.1111 มนุษย สังคม ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 
ลส.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
วุฒิภาวะทางอารมณ 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล วิชาที่ขอเทียบ เทียบเน้ือหารายวิชา ผลการพิจารณา 
5 นายพงษประยูร  

คูณมี 
0026006 พลเมืองศึกษา 
0023015 กฏหมายในชีวิตประจําวัน 
0701253 เภสัชศาสตรสังคม 

1411 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

6 น.ส.บญุยนุช  
โสภะถา 

สม.1101 มนุษยกับการอยูรวมกนั 
สม.1104 อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
พย.1230 จริยศาสตรและกฏหมาย
วิชาชีพการพยาบาล 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 
สม.1102 ทักษะชวีิต 

1431 110 มนุษยกับการใช 
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

ลส.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
วุฒิภาวะทางอารมณ 
สม.1102 ทักษะชวีิต 

1446 101 ศิลปะการ
ดําเนินชีวิต 

สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

7 
 

นายเสกสรร  
นาสมจิตร 
 

515126 การประยุกตแนวคิดทาง
สังคมวิทยา มนุษยวิทยาทางสุขภาพ
ในการส่ือสารสุขภาพ 

1447 200 มนุษยกับการ
ส่ือสาร 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

000157 พลเมืองในกระแส
โลกาภิวัฒน 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

000132 ชีวติกับสุนทรียะ 146 101 ศิลปะการดําเนนิ
ชีวิต 

สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

8 
 

น.ส.จุติมา  
ดอกไมพวง 
 

000 157 พลเมืองโลกในกระแส
โลกาภิวัฒน 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

515 126 การประยุกตแนวคิดทาง
สังคมวิทยา มานุษยวิทยาทาง
สุขภาพ ในการส่ือสารสุขภาพ 

1447 200 มนุษยกับการ
ส่ือสาร 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

000 132 ชวีิตกับสุนทรียะ 1446 101 ศิลปะการ
ดําเนินชีวิต 

สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

9 
 

นายอดิศักด์ิ สีดา 
 

สม.1101 มนุษยกับการอยูรวมกนั 
พว.1111  มนุษย สังคม ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ 
 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 
ลส.1004 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
วุฒิภาวะทางอารมณ 
 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.4  การขออนุมัติยายวิชาเอกภายในหลักสูตรศึกษาศาสตร   
      รองคณบดีฝายวิชาการ       เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติยายวิชาเอกภายในหลักสูตร 

ศึกษาศาสตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ขออนุมัติรับรองยายวิชาเอก  นักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 มติท่ีประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตร ผานความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      
ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 เรียบรอยแลว และอางถึงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 12 การรับโอน การโอนยาย การยายหลักสูตรเรียน การยายสาขาวิชา   
เอกและวิชาโท ขอ 49 การยายสาขาวิชาเอกภายในหลักสูตรเดียวกันหรือวิชาโท  จํานวน  12  ราย  ดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชาเอกเดิม วิชาเอกที่ขอยาย 
1 น.ส.ชลดา มัยยะ 63146540139 ฟสิกส คณิตศาสตร 
2 น.ส.สุมิตรา ศรีเนตร 63146410173 ชีววิทยา คณิตศาสตร 
3 นายคุณัชญชาญ บญุรมย 63146940016 เทคโนโลยี คณิตศาสตร 
4 น.ส.พัชรพร สายเนตร 63146240178 สังคมศึกษา คณิตศาสตร 
5 น.ส.พชิญพัชร พันธเพ็ง 63146640066 เคมี ภาษาอังกฤษ 
6 น.ส.จุฬาลักษณ ทองแกว 63146440046 ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา วิชาเอกเดิม วิชาเอกที่ขอยาย 

ลําดับ ช่ือ-สกุล วิชาที่ขอเทียบ เทียบเน้ือหารายวิชา ผลการพิจารณา 
10 
 

น.ส.กฤษณา ภูมรา 
 

4222 223 การส่ือสารเชงิสุขภาพ 1447 200 มนุษยกับการ
ส่ือสาร 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

4221 101 มนุษย สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

11 
 

น.ส.ชะตาบุญ  
ศรีนอก 
 

สม.1105 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
มนุษย 

1441 100 มนุษยกับสังคม สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

สม.1103 พัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบ 

1431 110 มนุษยกับการใช
เหตุผล 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

12 น.ส.เพชรรัตน  
บัวเอี่ยม 

205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 1421 223 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

13 นายศักด์ิสิทธิ ์
โรจนวิจิตรสกุล 

0703466 ทักษะภาษาอังกฤษทาง
เภสัชศาสตร 
0021002 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน 

1421 223 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

สามารถเทียบรายวิชา
ไดมีความคลายคลึง
กัน 3 ใน 4 

14 น.ส.รัตดากร  
นันทพานิช 

1407 527 การใหคําปรึกษาดานยา
ดวยภาษาอังกฤษ 

1421 218 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 

15 น.ส.ปยนุช งามสาย 9011101 ปรัชญาและตรรกวิทยา 1431 102 ปรัชญากับชีวิต
และสังคม 

ไมสามารถเทียบ
รายวิชาได 
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7 น.ส.สุชญา ศรีเมือง 63146740160 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 
8 น.ส.สมปรารถนา สดับสาร 63146740140 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 
9 นายนิติพล พลสมัคร 63146540090 ฟสิกส ภาษาไทย 
10 น.ส.อธิชนันท พรหมแสน 63146840398 คณิตศาสตร ภาษาไทย 
11 น.ส.กุลธิดา เลือกนาร ี 63146840053 คณิตศาสตร สังคมศึกษา 
12 น.ส.นิภาพร บุญสงค 63146540100 ฟสิกส สังคมศึกษา 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    
 

4.5  สรุปผลและขอเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี 
เปนเลิศ (EdPEx) Action Planning for Improvement Priorities  ประจําปการศึกษา  2562     

      ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาสรุปผลและขอเสนอแนะ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ  (EdPEx)   ประจําปการศึกษา  2562   ซ่ึง 
คณะศิลปศาสตรไดรับการตรวจประเมินแลว  เม่ือวันท่ี 15-16  ตุลาคม 2563  จึงขอแจงผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว   โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Key Themes)  
1. Process Strength  

1. ผูนําระดับสูงเริ่มมีแนวทางในการชี้นําองคกร โดยการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยมเพ่ือ
นําไปสื่อสารและถายทอดใหกับผูเรียน บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกับการใหหัวหนาหนวยงานและ
ผูบริหารท่ีเก่ียวของ วิเคราะหองคกรดวยเครื่องมือ  SWOT Analysis และ PDCA  แนวทางดังกลาวแสดงถึง
ความมุงม่ันของผูนําระดับสูงในการขับเคลื่อนคณะอยางเปนระบบ  

2. คณะมีหนวยงานวิจัยและบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จน
ไดรับเงินทุนวิจัยจากภายนอกอยางตอเนื่อง ซ่ึงชวยสงเสริมคานิยมดานวิจัยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. Process OFI   
                  1. ไมพบแนวทางท่ีเปนระบบในการใชขอมูลสารสนเทศในการวางแผนกลยุทธ เชน การ
วิเคราะหปจจัยภายนอกและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  แนวทางการกําหนดโอกาสเชิงกลยุทธหรือการ
สรางโอกาสจากความไดเปรียบเชิงกลยุทธ รวมท้ังการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ การออกแบบระบบงาน การกํากับติดตามตัวชี้วัดตลอดจนการวิเคราะหผลการดําเนินงาน แนวทางท่ีเปนระบบ 
จะชวยใหมีการนําสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจท่ีสําคัญตอการบรรลุผลตามพันธกิจขององคกร   
     2. คณะยังไมไดนําความเชี่ยวชาญของบุคลากรท่ีมีความสามารถดานภาษาหลากหลาย
โดยเฉพาะภาษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง มาสรางโอกาสความไดเปรียบทางกลยุทธ หรือจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือ
ตอบสนองความทาทายเชิงกลยุทธ ดานการหารายไดจากการใหบริการวิชาการ ดานภาษาตาง ๆ   
                   3. คณะยังไมแสดงถึงแนวทางท่ีเปนระบบอยางชัดเจนดานการบริหารหวงโซอุปทาน เชน การใช
ประโยชนจากเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนตาง ๆเพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ใหสะทอนตอการดําเนินการของ
คณะท่ีมุงเนนตอผูเรียน และลูกคากลุมอ่ืน  
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     4. คณะยังไมแสดงถึงระบบการจัดการความรู  การคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี การสังเคราะหองค
ความรู การรวบรวมและการจัดเก็บ เพ่ือนําไปถายทอด หรือขยายผลท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังสงเสริมการสรางนวัตกรรม 
แนวทางท่ีเปนระบบ จะชวยสงเสริมการปฏิบัติตามคานิยมท่ีกําหนดไว  ‘มีความเปนเลิศทางวิชาการ” 

3. Result Strength  
                ผลลัพธท่ีดีหรือเทากับปท่ีผานมา ไดแก  จํานวนรับนักศึกษา   อัตราการคงอยู  จํานวน
โครงการวิจัยท่ีดําเนินงานรวมกับองคกรคูความรวมมือ งบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย   จํานวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนเพ่ือแกไปปญหาของชุมชน 

4. Result OFI  
   1.  ไมไดแสดงผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา   ผูเรียน  ผลลัพธอ่ืน ๆ    ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ   ดาน 

การจัดการศึกษา เชน   ภาวะการมีงานทํา อัตราเงินเดือนท่ีเปนไปตามเกณฑ   อัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   ความพึงพอใจของบุคลากร  ผลลัพธดานการเงิน เชน 
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต สัดสวนเงินสนับสนุนตอการวิจัยตอหัว  

   2. ผลลัพธท่ีมีแนวโนมลดลง คือ ตําแหนงทางวิชาการ  คุณวุฒิอาจารยปริญญาเอก รอยละความ
ผูกพันองคกร 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และจะดําเนินการจัดทําระบบในการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ทํางานตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
5.1  ผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงานปลัดกระทรวงการ 

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  จํานวน  2  หลักสูตร  
      รองคณบดีฝายวิชาการ  แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ

หลักสูตร จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  จํานวน  2  หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557                         

โดยรับทราบเม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม  2563 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559                                                                                                 

โดยรับทราบเม่ือวันท่ี  17  สิงหาคม  2563 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การพิจารณาการใชจายเงินรายไดเพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการของคณะศิลปศาสตร                                 

               รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการใชจายเงินรายไดเพ่ือการบริหารงานและ
สวัสดิการของคณะศิลปศาสตร  รายละเอียดดังนี้ 

      1. คาใชจายในการจัดสวัสดิการท่ัวไป 
         1.1  การจัดหาอาหารวางและเครื่องด่ืมในการประชุมตาง ๆ ภายในคณะ ใหเบิกจายตาม     

จริง ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
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         1.2  การเลี้ยงรับรองและคาของท่ีระลึกสําหรับบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติงานหรือมาเยี่ยม                       
ชมกิจการ หรือบุคคลท่ีทําคุณประโยชนหรือใหการชวยเหลือกิจการของคณะ ใหเบิกจายตามจริง ตามความจําเปน
เหมาะสมและประหยัด 

         1.3  คาใชจายเพ่ือชวยเหลือในโอกาสตาง ๆ 
    1.3.1 งานศพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร   เงินคาฌาปนกิจศพชวยเงินทําบุญ 3,000         

บาท  และพวงมาลาในวงเงินไมเกิน 1,000 บาท   
    1.3.2  งานศพบุคลากร รวมถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตรของบุคลากร  เงินทําบุญ          

5,000 บาท และคาพวงมาลาในวงเงินไมเกิน 1,000 บาท  
    1.3.3  งานอุปสมบทบุคลากร  เงินทําบุญ 1,000 บาท 
    1.3.4  คาใชจายเพ่ือเปนของขวัญในโอกาสตาง ๆ เชน เยี่ยมคลอด  เยี่ยมไข รวมถึง         

บุคคลภายนอกท่ีทําคุณประโยชนหรือใหการชวยเหลือกิจการของคณะหรือสวนราชการ  ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 
บาท  

         1.4  คาใชจายในการจัดกิจกรรมสันทนาการและนันทนาการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ         
พัฒนาองคกรและบุคลากรหรือการสรางความสามัคคีหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ให
เบิกจายตามจริง   

         1.5  เงินรางวัลเพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติคุณแกบุคลากรและผูทําคุณประโยชนแกคณะ         
ระดับมหาวิทยาลัย 1,000 บาท  ระดับจังหวัด 1,500 บาท  ระดับภาค 2,000 บาท  ระดับประเทศ 3,000 บาท 
โดยใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

         1.6  การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป การประกันอุบัติเหตุหมู ใหผานความเห็นชอบ     
ของคณะกรรมการประจําคณะ 

         1.7  การชวยเหลือบุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตรท่ีเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ      
ขณะปฏิบัติหนาท่ี การชวยเหลือเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยตาง ๆ    

     1.7.1  บุคลากรคณะศิลปศาสตร  ชวยเหลือวงเงินไมเกิน 2,000 บาท/คน 
     1.7.2  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร กรณีบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บปวย ท่ีตองเขารักษา         

ตัว ณ โรงพยาบาล หรืออยูระหวางการพักฟนการรักษาพยาบาล เกินกวา 10 วัน  ชวยเหลือคาของเยี่ยมไข ไมเกิน 
500 บาท และคาชวยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องตน 1,000 บาท 

        1.8  คาเครื่องแตงกาย ไดแก ชุดสูทท่ีมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ           
ภายในและชุดแตงกายเพ่ือใชในพิธีการหรือกิจการอันเปนโอกาสหรือวาระอันสําคัญพิเศษของมหาวิทยาลัยหรือของ
สวนราชการ อนุมัติตามจายจริงในวงเงินไมเกิน 3,000 บาท/คน โดยใหเบิกจายไดคนละ 1 ครั้ง  

               2. คาใชจายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินและองคกรภายนอก เชน การ
รวมทําบุญ งานการกุศลตาง ๆ กฐิน ผาปา ในวงเงินไมเกิน 1,000 บาท/กิจกรรม 

               3. คาใชจายเพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ  เชน   การบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัย 
ธรรมชาติรายแรง    การบริจาคเงินใหแกมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน     ในวงเงินไมเกิน 
2,000 บาท/กิจกรรม  
                         4. กรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีและหรือรองคณบดีฝายบริหาร เปนผู
มีอํานาจอนุมัติคาใชจายอ่ืน ๆ กรณีจําเปนเรงดวน โดยใหคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมตามสมควรแกกรณี                           

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    
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6.2  การไดรับจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจาย  ประจําป พ.ศ. 2564                                 

               รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    แจงท่ีประชุมทราบการไดรับจัดสรรงบประมาณรายรับ-
รายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้                 

ลําดับ
ท่ี 

รายรับเงินงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 จํานวน (บาท)  หมายเหตุ 

1 คาวัสดุการศึกษา    1,923,100.00  ตั้งจายไดรอยละ 80 สวนท่ีเหลือ
จะไดเมื่อเบิกจายครบภายใน ไตร
มาส 2 

2 ลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง    3,641,900.00  เบิกจายท่ีกองคลัง 

3 เงินเดือนขาราชการ 19,572,200.00  เบิกจายท่ีกองคลัง 

4 เงินเดือนพนักงาน 41,859,600.00  เบิกจายท่ีกองคลัง 

  รวมท้ังสิ้น 66,996,800.00  คณะสามารถบริหารวงเงินได 
(1) 1,923,100 บาท    

ลําดับ
ท่ี 

รายรับรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน (บาท)  หมายเหตุ 

1 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 32,941,000.00    

2 เงินสะสม (ท่ีอยูมหาวิทยาลัย)   5,097,100.00    

3 รายไดจากการบริหารทรัพยากร และการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  1,031,600.00    

4 รายไดจากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได     400,000.00  เงินท่ีตั้งไวหากไมมีเงินเขาไม
สามารถใชจายได 

5 รายไดจากการใหบริการวิชาการ     840,000.00  เงินท่ีตั้งไวหากไมมีเงินเขาไม
สามารถใชจายได 

6 รายไดจากแหลงทุนวิจัยภายนอก     435,800.00  เงินท่ีตั้งไวหากไมมีเงินเขาไม
สามารถใชจายได 

 รวมท้ังสิ้น 40,745,500.00 ใชไดจริง (1-3)  
39,069,700 บาท  

 

รายจายประเภทงบบุคลากรท่ีจายจากเงินรายได 
 

 

1 เงินเดือนพนักงานเงินรายได 11,184,000.00  

2 เงินประกันสังคมพนักงานเงินรายได     261,000.00  

3 คาเชาบานลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ (3 อัตรา)     288,000.00  

4 คาจางลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ (3 อัตรา)     748,080.00  

5 เงินเพ่ิมพิเศษลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ (3 อัตรา)     777,600.00  

6 เงินประกันสังคมลูกจางช่ัวคราวชาวตางประเทศ     153,000.00  
 

รวมท้ังสิ้น  3,411,680.00  

 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
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6.3  การขออนุมัติจางผูชวยสอน                                 

               รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติจางผูชวยสอน   ในภาค
การศึกษาท่ี  2/2563  จํานวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ขออนุมัติจางผูชวยสอนบางรายวิชาของหลักสูตร     

ศึกษาท่ัวไปภาษาอังกฤษ  เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ไดรับภาระงาน

สอนข้ันต่ําเต็มจํานวนแลว และยังมีกลุมการเรียนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปภาษาอังกฤษท่ีไมมีผูสอน  จํานวน 9 กลุม

การเรียน 

2. หลักสูตรนิ เทศศาสตร  ขออนุมัติจางผูชวยสอนท่ีมีความเชี่ยวชาญดานกราฟก         

โปรแกรมคอมพิวเตอร  สําหรับงานนิเทศศาสตร  การผลิตรายการโทรทัศนและการถายภาพ  โดยใหมีภาระงาน

สอน  3  รายวิชา  รวม  5  หนวยกิต                     

มติท่ีประชุม    อนุมัติจางผูชวยสอน ท้ัง 2 หลักสูตร  ท้ังนี้ ใหหลักสูตรภาษาอังกฤษและการ            
สื่อสารจางผูชวยสอนไมเกิน  9  กลุมการเรียน   โดยใหรองคณบดีฝายวิชาการประสานเรื่องความจําเปนในการ
แบงกลุมการเรียน 

 

เลิกประชุมเวลา    12.30  น. 
 
 
 
 

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

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  10/2563   เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26  พฤศจกิายน  2563 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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