
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

วาระพิเศษ  16 / 2563 

เม่ือวันศุกรท่ี  6  พฤศจิกายน  2563 

ณ  หองประชุมดอกจาน  4  ช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 
 

 

ผูมาประชุม  

1.  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร               ประธาน 

2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ          กรรมการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา                   กรรมการ 

4.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

5.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

6.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา          ไปราชการ  

2.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา           ลาราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

3.  นายทรงพล  อินทเศียร   ผูประสานงานวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมภาษาอังกฤษ 

4.  นางฐิตารัตน  พันธุชนะ   ประธานหลักสูตรการพัฒนาสังคม 

5.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45 น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี -     
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 การทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกบุคลากรคณะศิลปศาสตรผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีความ 

เส่ียง ประจําป  2564   

รองคณบดีฝายบริหาร       เสนอท่ีประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกบุคลากร 

คณะศิลปศาสตรผูปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีความเสี่ยง  ประจําป  2564  เนื่องจากคณะศิลปศาสตรมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือเปนการปองกันเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกบุคลากรกลุมดังกลาว 
และคุมครองการรักษาพยาบาล ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป โดยมีงบประมาณในแผน จํานวน 18,000 บาท (-หนึ่ง
หม่ืนแปดพันบาทถวน-)  ในการนี้  จึงใครขอเสนอแผนประกันอุบัติเหตุบุคลากรกลุมดังกลาวขางตน  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 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. โปรแกรม SCB PA HAPPY  
- แผน 1,000,000 บาท (ไมมีคารักษาพยาบาล) จํานวน 11 รายๆ ละ 1,400 บาท รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 15,400 บาท (-หนึ่งหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน-) 
2. โปรแกรม SCB PA HAPPY PLUS 
-  แผน 300,000 บาท มีคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งจายตามจริง ไมเกิน 15,000 

บาท จํานวน 11 รายๆ ละ 1,400 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 15,400 บาท (-หนึ่งหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน-) 
3. โปรแกรม PLV ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัทมิตรแทประกันภัย                
- แผน 500,000 บาท มีคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้งจายตามจริง ไมเกิน 30,000 

บาท ตองจายคาเสียหายสวนแรก 1,000    จํานวน 11 รายๆ ละ  1,505 บาท    รวมเปนเงินท้ังสิ้น  16,555  บาท 
(-หนึ่งหม่ืนหกพันหารอยหาสิบหาบาทถวน-)   

4. โปรแกรม บัตรเดบิต Pearl + แผนประกันสุขใจชิลล แผน1 บริษัทกรุงไทย 
- แผน 250,000 บาท มีคารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง 5,000 บาท   ไมจํากัดจํานวน

ครั้ง จํานวน 11 รายๆ ละ 1,064 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 11,704 บาท (-หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่บาทถวน-)   

5. โปรแกรมประกันสุขใขชิลล แผน 1*3 บริษัทกรุงไทย - แผน 450,000 บาท มีชดเชยรายได 

ระหวางพักรักษาตัวใน รพ. 1,500 บาท/วัน ไมเกิน 30 วัน  จํานวน 11 รายๆละ 1,095 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
12,045 บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันสี่สิบหาบาทถวน-) *(ไดรับ 3 กรมธรรมคุมครองรวมกันได)* 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบเลือกโปรแกรม 2 โปรแกรม SCB PA HAPPY PLUS 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  การพิจารณาเกณฑการประเมินสายวิชาการ   
      รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกณฑการประเมินสายวิชาการ  โดยได

รวบรวมขอเสนอแนะจากบุคลากรสายวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
      ท่ีประชุมเห็นควรใหสงเสริมใหมีการทําวิจัยท้ังภายในและภายนอก และใหไดคะแนนเปน 25%  

25%  และ 50%   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหแกไขตามท่ีประชุมเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  จํานวนหนวยภาระงาน ใหนําคําวา “ไมเกิน” ออก 
2.  หัวขอ 2.1 ภาระงานวิจัย ใหคํานวณสัดสวนภาระงานวิจัย  แบงเปนสามสวน  คือ การเซ็นสัญญา  

25% รายงานความกาวหนา 25% รายงานฉบับสมบูรณ 50%  ท้ังนี้  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณจะนําคะแนนไปรวม
กับขอ 2.1.2 (6) และใหเพ่ิมขอความ “ทุนวิจัยภายนอกท่ีสามารถนํามาคิดคะแนนได ตองแจงใหวิจัยคณะทราบกอน 

3.  ขอ 2.2.2 -2.2.5 เอกสารประกอบการการสอน เอกสารคําสอน สื่อการสอน ใหแกไขหมายเหตุ  
ดังนี้ 

    - กรณีมีการปรับปรุง ใหคิดนิยาม รูปแบบ และการเผยแพรใหมีลักษณะเปนไปตามประกาศ  
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2560 โดยตองผานการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และผานการประเมินคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา 2 คน และผานกระบวนการพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนของคณะ 

    - กรณีมีการปรับปรุงใหคิดภาระงานตามสัดสวน โดยเอกสารประกอบการสอนมีหนวยนับ = 2  
และ เอกสารคําสอนมีหนวยนับ =4   โดยตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของคณะ 

    - กรณีมีผูรวมผลิตผลงานใหคิดตามสัดสวน 
    - 1 ผลงาน สามารถนํามาคิดคะแนนได 1 ครั้ง (ยกเวนเอกสารฉบับปรับปรุงซ่ึงสามารถนํามาคิด 

คะแนนไดในกรณีปรับปรุงผลงานอีกเพียง1 ครั้ง) 
    - เอกสารตาม 2.2.2 -2.2.4 คิดภาระงาน 15 สัปดาห 
4.  เพ่ิมขอ 2.2.8  ผลงานสื่อการสอนในลักษณะอ่ืน  ไดแก UBU LMS  จํานวนหนวยภาระงาน  50  

หนวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    - 1 รายวชิา สามารถนํามาคิดคะแนนได 1 ครั้ง 
    - กรณีมีผูรวมผลิตผลงานใหคิดตามสัดสวน 
    - สือ่การสอนออนไลนในระบบ UBU-LMS ตองเปนผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ โดยสื่อการสอนท่ีมี 

องคประกอบสมบูรณ เปนไปตามรายงานสรุปความสมบูรณของรายวิชาจากมหาวิทยาลัย 
5.  เพ่ิม หัวขอ 3.4.3 การเปนพิธีกร/ผูดําเนินรายการ หนวยภาระงาน 1 หนวย 
6. เพ่ิมหัวขอ 3.7.4 การเปนบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการเอกสารลักษณะอ่ืนๆ ไดแก          

Proceedings หนังสือ ประเภทอ่ืนๆ จํานวนหนวยภาระงาน 1 ฉบับ 1-2 หนวยภาระงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     - หนังสือประเภทอ่ืยไมนับเอกสารประเภทจุลสาร เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ จดหมายขาว 
     - บรรณาธิการ 2 หนวยภาระงาน กองบรรณาธิการ  1 หนวยภาระงาน 
7.  ปรับการแปลบทคัดยอ  เปนขอ 3.6 (5)  จํานวนหนวยภาระงาน  2  หนวยภาระงานตอการแปล  

1 ชิ้น 
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8.  ขอ 5.1.1 (6) นําหัวขออาจารยประจําหลักสูตร 2548 ออก 
9.  องคประกอบท่ี  2  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สมรรถนะ  1. การมุงผลสัมฤทธิ์  ขอ 4  ใหเปลี่ยน 

ขอความเปน จากเดิม “สงผลิตขอสอบกลางภาคและปลายภาคตามระยะเวลาท่ีกําหนด” มาเปน “การบันทึกภาระ
งานสอน ภาระการคุมสอบ และสงผลิตขอสอบกลางภาคและปลายภาคตามระยะเวลาท่ีกําหนด” 

10.  องคประกอบท่ี  2  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน สมรรถนะ 4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
และจริยธรรม เพ่ิมเติมหลักฐานอางอิง “ขอนี้ใหรวมถึงการแกไขคะแนนการประเมินใหถูกตองตามขอเสนอแนะของ
ประธานหลักสูตรท่ีประชุมหลักสูตรกอนปดระบบประเมิน” 

 

4.2  การขออนุมัติปรับปรุงประกาศคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง          
หลักเกณฑกการจัดสรรและอนุมัติคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ      

         รองคณบดีฝายบริหาร      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงประกาศคณะ       
ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและอนุมัติคาใชจายในการเขารวมประชุม อบรม 
สัมมนาทางวิชาการ  ซ่ึงตามประกาศคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  หลักเกณฑการจัดสรรและ
อนุมัติคาใชจายในการเขารวมอบรม  ประชุม  สัมมนาทางวิชาการ  ลงวันท่ี 20  ธันวาคม  2560   ไดจัดสรร
งบประมาณสําหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตรในการเขารวมอบรม  ประชุม   สัมมนาทางวิชาการไมเกิน  7,000  บาท
ตอคน/ปงบประมาณ นั้น  เนื่องจากในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม  มีการเปลี่ยนแปลงสงผลใหคาใชจายการ
เดินทางไปราชการมีคาใชจายท่ีสูงข้ึน  ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราชการสําหรับ
บุคลากรคณะศิลปศาสตรมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป  จึงขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนอัตราการจัดสรรงบประมาณตามสิทธิ์สําหรับบุคลากร ดังนี้ 
 

เดิม ใหม 

การเขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนาท้ังในและตางประเทศ 
จํานวนเงิน/ปงบประมาณ   ไมเกิน 7,000 บาท/คน 

การเขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนาท้ังในและตางประเทศ 
จํานวนเงิน/ปงบประมาณ ไมเกิน 10,000 บาท/คน 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
4.5  การพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

                 รองคณบดีฝายวิชาการ        เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา    ดวยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ  
ไดขออนุมัติการสําเร็จการศึกษา  ในภาคการศึกษาท่ี  1/2563   จํานวน  2  คน   ไดแก  นางสาวศานติกา  ผิวเรือง   
และนางสาวเจมณี  ทะริยะ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.6  การพิจารณาหลักเกณฑการรับนักศึกษาโอนยายหลักสูตร  เพ่ือบรรจุในประกาศคณะ        
ศิลปศาสตร   

                 รองคณบดีฝายวิชาการ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการรับนักศึกษา  โอนยาย
หลักสูตร เพ่ือบรรจุในประกาศคณะศิลปศาสตร  ดวยหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเอเซียน  เสนอเพ่ิมเง่ือนไขการรับ
นักศึกษาโอนยายหลักสูตร  ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียน  รายละเอียดดังนี้ 
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        1. นักศึกษาสามารถโอนยายหลักสูตรไดในภาคการศึกษาตนและปลาย 

        2. ผานการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 หนวยกิต โดยผลการเรียนจะตองไมต่ํากวา C  

                  3. ท้ังนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
 

4.7  การพิจารณาอนุมัติเทียบโอนรายวิชา   
                 รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเทียบโอนรายวิชา จํานวน 2 ราย  ดังนี ้
 

ขอมูลนักศึกษา ขอมูลเทียบรายวิชา  
หมายเหตุ 

 
สถานะรายวิชา
หลังเทียบโอน 

ชื่อ-สกลุ รหัสนักศึกษา หลักสูตร/
คณะ 

ชื่อรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 
(ไทย-อังกฤษ) 

ผลการ
เรียน 

1. นายจตุรภัทร 
ศรีทรัพย 

63145140059 การพัฒนา
สังคม 

1143104-60  
ระบบฐานขอมูล  Database 
System  3(1-4-4) 

C  
- 

Status กลุมวิชา
เลือกเสร ี

2. นางสาวกนก
นภา มูลเสนา 

63145140015 การพัฒนา
สังคม 

1143104-60  
ระบบฐานขอมลู Database 
System  3(1-4-4) 

B - ลงทะเบียน
เรียน 1/2562  
- รหัสนักศึกษา 
61114340024 

Status กลุมวิชา
เลือกเสร ี

  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

5.1  การขออนุญาตสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
      รองคณบดีฝายบริหาร     แจงท่ีประชุมทราบการขออนุญาตสมัครและสอบคัดเลือกเพ่ือเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย  รายละเอียดดังนี้ 
1. นางสาวสุรีรัตน  บุบผา  อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร   ขออนุมัติสมัครและสอบคัดเลือก             

เขา ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ University Paris-Nanterre (Paris X Nanterre)  กรุงปารีส   สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส  ปการศึกษา  2020-2021 

2. นายมิตต  ทรัพยผุด  อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร  ขออนุมัติสมัครและสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ณ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  เพ่ือเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี  2/2563  (นอกเวลาราชการ เสาร-อาทิตย)  โดยใชทุนสวนตัว 

ท้ังนี้  หลักสูตรประวัติศาสตรไดแจงวาไมกระทบภาระงานหลักสูตร  และคณบดีไดอนุมัติให      

อาจารยท้ังสองรายสมัครและสอบคัดเลือกแลว   

มติท่ีประชุม       รับทราบและกรณีนางสาวสุรีรัตน  บุปผา  มีเง่ือนไขเพ่ิมเติมวาหากผานการ

สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอได ท้ังนี้ ตองไมกระทบตอการบริหารหลักสูตรท่ีอาจารยเปนผูรับผิดชอบ 
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5.2  รายงานผลการจัดตารางเรียนตารางสอน  ภาคการศึกษาท่ี  2/2563   
      รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการจัดตารางเรียนตารางสอน  ภาคการศึกษาท่ี                                    

2/2563  ตามท่ีงานวิชาการไดขอขอมูลรายวิชาท่ีหลักสูตรจะเปดทําการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  นั้น  บัดนี้ 
งานวิชาการไดดําเนินการเปดรายวิชาเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานผลการเปดรายวิชาและการจัดหองเรียน 
ดังนี ้
 

ท่ี คณะ รายวิชา กลุมเรียน 

  เปด ปด % เปด % เปด ปด % เปด % 

1 คณะศลิปศาสตร 326 5 1.53 321 98.47 605 8 1.32 597 98.68 

รวมท้ังหมด 326 5 1.53 321 98.47 605 8 1.32 597 98.68 
 

  จากขอมูลการเปดรายวิชาและกลุมการเรียนดังกลาวขางตน พบวายังมีบางรายวิชา/กลุมการเรียนท่ี
ยังไมมีหองเรียน  ดังนี้ 
 

ลําดับ วิชา  นก. กลุม วัน/เวลา รับ ลง 

1 
1411232-63 ภาษาศาสตรภาษาไทย  3(3-0-6) 01  อ.12:00-15:00 xxxx 44  43  

2 
1415373-60  ภาษาจีนในสํานักงาน  3(3-0-6) 01  อ.12:00-15:00 xxxx 35  5  

3 
1416102-55 

ภาษาญี่ปุน 2 
 3(2-2-5) 01  

จ.12:00-14:00 LA314 
20  1  

  (เลือกเสรี/GE) พ.12:00-14:00 xxxx 

4 
1416221-60  ภาษาญี่ปุนข้ันกลาง 2  3(3-0-6) 01  อ.12:00-15:00 xxxx 35  5  

5 
1416224-60  การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน 1  3(3-0-6) 01  อ.12:00-15:00 xxxx 30  10  

6 
1416307-60  ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียว  3(2-2-5) 01  อ.12:00-14:00 xxxx 30  1  

7 
1416362-55 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียว  3 (2-2-5) 01  อ.12:00-14:00 xxxx 5  2  

8 
  

1421100-59 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 
 6(3-6-9) 01  

อ.12:00-14:50 xxxx 
30  0  

Mr.Kadek Ray Sulyantha พฤ.08:00-10:50 xxxx 

9 
1421101-59 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  6(3-6-9) 04  อ.12:00-14:50 xxxx 25  0  

10 
1421101-59 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  6(3-6-9) 06  อ.12:00-14:50 xxxx 25  0  

11 
1421101-59 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  6(3-6-9) 07  อ.12:00-14:50 xxxx 25  0  

12 
1421101-63 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2  6(3-6-9) 02  อ.12:00-14:50 xxxx 25  0  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ลําดับ วิชา  นก. กลุม วัน/เวลา รับ ลง 

13 
1421338-60  

วิทยาหนวยคําและวากยสมัพันธ
ภาษาอังกฤษ 

 3(3-0-6) 04  อ.12:00-15:00 xxxx 30  6  

14 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 02  จ.15:00-18:00 xxxx 36  33  

(ภาษาอังกฤษ) 

15 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 03  จ.08:00-11:00 xxxx 37  36  

(สังคมศึกษา) 

16 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 04  พ.08:00-11:00 xxxx 33  33 

(พละศึกษา) 

17 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 05  จ.08:00-11:00 xxxx 13  12  

(ดนตรีศึกษา) 

18 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 06  จ.08:00-12:00 xxxx 20  13  

(ฟสิกส) 

19 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 08  จ.08:00-12:00 xxxx 20  16  

(ชีววิทยา) 

20 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 09  จ.08:00-12:00 xxxx 45  41  

(คณิตศาสตร) 

21 
  

1461491-63 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 
 2(0-0-0) 10  จ.08:00-12:00 CLB5104 15  12  

(เทคโนโลยี) 
 

  มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
 
 

5.3  ผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จากสํานักงานปลัดกระทรวงการ     
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย  และนวัตกรรม    

      รองคณบดีฝายวิชาการ        แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ 
หลักสูตร  จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย  และนวัตกรรม   ซ่ึงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  ผานการรับทราบการใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงหลกัสตูร  เม่ือวันท่ี 13  ตุลาคม  2563  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

      รองคณบดีฝายวิชาการ    แจงท่ีประชุมทราบระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   วาดวยอัตรา 

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2563  โดยใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขา 

ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2564  เปนตนไป  โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. ระดับปริญญาโท  ท่ีเปดสอนเฉพาะเสาร-อาทิตย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

2. ระดับปริญญาเอก ท่ีเปดสอนเฉพาะเสาร-อาทิตย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

3. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

3.1 วิชาบรรยาย หนวยกิตละ 1,500 บาท 

3.2 วิชาปฏิบัติการ/วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ หนวยกิตละ 2,000 บาท 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

6.3  ขอเปดรายวิชาใหมในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอเปดรายวิชาใหมในหลักสูตรภาษาและ                                   
วัฒนธรรมอาเซียน  โดยนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  เปนผูสอน  จํานวน  2  รายวิชา  ดังนี ้

1. อุบลราชธานีในมรดกวัฒนธรรมโลก ประเภทศึกษาท่ัวไป 

2. ประเทศสังคมนิยมในอาเซียนกับชุมชนโลก ประเภทเลือกเสรี 
มติท่ีประชุม    ขอใหนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ    นําเสนอรายวิชาดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะครั้งตอไป 
 

เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
 
 
 

 
 
(นางฐิตินันท   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    

             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                     รองคณบดีฝายบริหาร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม     

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   
ครั้งท่ี  10/2563   เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26  พฤศจกิายน  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
         คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  


	ผู้มาประชุม
	รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์    คำคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้

