
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  10/2563 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26  พฤศจิกายน  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.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1  การหมดวาระของกรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา  

               ประธาน  แจงท่ีประชุมทราบวากรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารยประจํา จะหมด             

วาระ  ในวันท่ี  15  ธันวาคม  2563  ดังนั้น  คณะจะดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทคณาจารย

ประจาํ  ในชวงตนเดือนธันวาคม  2563  ตอไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  9/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
9/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 
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1. หนาท่ี 11 วาระท่ี 6.3  ใหเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม ดังนี้ “...โดยใหรองคณบดีฝายวิชาการ      

ประสานเรื่องความจําเปนในการแบงกลุมการเรียน” 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี      

9/2563  ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  16/2563 

         ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  16/2563   

1. หนาท่ี  7 วาระท่ี 5.1  ใหเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม ดังนี้ “... ท้ังนี้ ตองไมกระทบตอการ      

บริหารหลักสูตรท่ีอาจารยเปนผูรับผิดชอบ” 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ 

16/2563   ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ 

   2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ  17/2563 
          ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ  17/2563    

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    วาระพิเศษ   
17/2563   โดยไมมีแกไข 

             
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การพิจารณาคูมือการประเมินบุคลากรสายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัย    
อุบลราชธานี 

     รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาคูมือการประเมินบุคลากรสายวิชาการ                  
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ซ่ึงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิปศาสตร  วาระพิเศษ
ท่ี  16/2563  เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน  2563  ไดเห็นชอบใหดําเนินการเพ่ิมเติมรายละเอียดเอกสารหลักฐานของ
เกณฑการประเมินสายวิชาการ  ดังนั้น  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาคูมือการประเมินบุคลากรสายวิชาการ    คณะ
ศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบและมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมรายละเอียดหลักฐานเอกสารในเกณฑการ
ประเมินตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหงานบุคคลแจงเวียนใหบุคลากรสายวิชาการทราบ
ตอไป 

 

3.2  -ถอนวาระ- 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ราย  นายอธิคม    

เทียนทอง     
      รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ราย  นายอธิคม  เทียนทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง 
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อาจารย      มีความประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2560  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
ออกตามประกาศ ก.พ.อ. 2560-2561  และประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการประเมินผลการสอน 

ในการนี้   จึงเห็นควรพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ภาระงาน  และผลงานของ
บุคคลดังกลาว  เพ่ือดําเนินการในสวนของการประเมินผลการสอนและเอกสารท่ีใชในการสอนตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
 

4.2  การขออนุมัติลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน ราย  
นางสาวสุรีรัตน  บุบผา 
                รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ 
โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน ราย  นางสาวสุรีรัตน  บุบผา   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผนดิน  ตําแหนง อาจารย  ขออนุมัติลาศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ   โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Archéologie et Ethnologie (โบราณคดีและชาติพันธุวิทยา)  ณ Maison des 
Sciences de l’ Homme Mondes สังกัด École Doctorale Espaces, Tamps, Cultures  มหาวิทยาลัยปารีส-
น็องแตร Université Paris-Nanterre (Paris X Nanterre) กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  มีกําหนด 3 ป  ตั้งแต
วันท่ี 1 ธันวาคม 2563  ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566  โดยบุคคลดังกลาวไดหารือเก่ียวกับแผนการศึกษากับ
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ โดยในเบื้องตนอาจารยใหความเห็นวาลักษณะของแผนการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
เนนการวิจัยสามารถวางแผนการศึกษา และการวิจัยท่ีสอดคลองกับขอจํากัดและเง่ือนไขของนักศึกษาได ซ่ึง
การศึกษาดังกลาวไมจําเปนตองเดินทางไปศึกษาตอท่ีตางประเทศเต็มเวลา แตอยางไรก็ตาม จะมีเพียงบางครั้งคราว
ตองเดินทางไปพบอาจารยท่ีปรึกษาและปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการท่ีเปนสวนหนึ่งของโครงสรางหลักสูตร คราวละ 
3 เดือนเปนอยางต่ํา ซ่ึงกอนการเดินทางไปเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการเรียนทุกครั้งจะไดมีการแจงลวงหนาเพ่ือ
วางแผนใหสอดคลองกับภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังนี้ ไดแนบ
แนวทางเบื้องตนของแผนการลาศึกษามาพรอม  

ท้ังนี้ ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษาฯ ณ ตางประเทศ พ.ศ. 
2549 ไมมีระเบียบเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการบางสวน ท้ังนี้ แนว
ทางการพิจารณา ตามท่ีงานบุคคลไดหารือไปท่ีกองการเจาหนาท่ี มีดังนี้ 
     1. คณะพิจารณาและเสนอเรื่องขออนุมัติลาศึกษาตอไปยังกองการเจาหนาท่ี 
     2. กองการเจาท่ีเสนออธิการบดีพิจารณาและจะดําเนินการหารือแนวทางการศึกษาตอกรณี
ดังกลาวไปยัง สกอ.   
   มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหนางสาวสุรีรัตน  บุบผา  ลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ  โดยใชเวลาใน
การปฏิบัติราชการบางสวน  ท้ังนี้  ใหเปนไปตามขอหารือและตกลงรวมกันกับหลักสูตรประวัติศาสตร โดยจะไม
กระทบภาระการสอน การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร แผนการพัฒนาหลักสูตร และภาระงานอ่ืน
ใดท่ีไดรับมอบหมาย อนึ่ง เนื่องจากการขออนุมัติลาศึกษาตอตางประเทศกรณีดังกลาวยังไมมีระเบียบท่ีเก่ียวของ     
จึงขอใหเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการพิจารณาและหารือแนวทางการลาศึกษาตอในกรณี
ดังกลาวกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 
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4.3  การขออนุมัติงบประมาณคาตอบแทนและคาเดินทางอาจารยพิเศษ  ภาคการศึกษา   
2/2563  และภาคการศึกษา  1/2564  ประจําปงบประมาณ 2564 

      รองคณบดีฝายวิชาการ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณคาตอบแทนและ
คาเดินทางอาจารยพิเศษ ภาคการศึกษา 2/2563 และภาคการศึกษา 1/2564 ประจําปงบประมาณ 2564 ดวยนาย
พัน พงษผล  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกดนตรีศึกษา ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ขออนุมัติ
งบประมาณคาตอบแทนและคาเดินทางอาจารยพิเศษ  ภาคการศึกษา  2/2563  จํานวน 3 คน  และภาคการศึกษา 
1/2564  จํานวน  6  คน  ประจําปงบประมาณ  2564  เนื่องจากในรายวิชาทักษะดนตรีจําเปนตองมีอาจารยผูสอน
ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีของแตละประเภทแตละชนิดเครื่องมือแบบเฉพาะเจาะจง  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา  ในขณะท่ีอาจารยผูสอนในรายวิชาสามารถสอนปฏิบัติดนตรี
ไดบางชนิดเครื่องมือเทานั้น  อีกท้ังอาจารยประจําวิชาเอกในปจจุบันท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาทางดนตรีโดยตรง  มีเพียง  
2  คน  ซ่ึงไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น  วิชาเอกดนตรีศึกษาจึงมีความจําเปนตองเสริมสราง
ประสบการณทักษะดนตรีใหกับนักศึกษาในวิชาเอกใหมีความรอบรู ความลุมลึกเพียงพอท่ีจะสามารถทํางานใน
สถานศึกษาในอนาคตไดเม่ือสําเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้  

 

จํานวนอาจารยพิเศษ รายละเอียดคาใชจาย รวมเปนจํานวนเงิน(บาท) 
ภาคการศึกษา 2/2563 (รายวิชา ทักษะดนตรี 2) 

3 คน -คาตอบแทน (อัตรา 400 บาท x 15 หนวยชั่วโมงตอภาคการศึกษาตอคน) 18,000.00 
 -คาเดินทาง (รถยนตสวนบุคคล) (960 บาท/ 4,920 บาท/ 1,080 บาท) 6,960.00 
ภาคการศึกษา 1/2564 (รายวิชา ทักษะดนตรี 1 และทักษะดนตรี 3) 

6 คน -คาตอบแทน (อัตรา 400 บาท x 15 หนวยชั่วโมงตอภาคการศึกษาตอคน) 36,000.00 
 -คาเดินทาง (รถยนตสวนบุคคล)  14,540.00 

 รวมเปนจํานวนเงิน 75,500.00 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบในหลักการใหจางอาจารยพิเศษ   จํานวน  3  ราย    เฉพาะในภาคการ 
ศึกษาท่ี 2/2563  สําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ใหหลักสูตรจัดทําขอมูลประกอบการตัดสินใจใหรอบดาน เชน 
อัตรากําลัง แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรไดอยางเหมาะสม  และให
เสนอขอมูลเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

 

4.4  การขออนุมัติยายหลักสูตรเรียน   
              รองคณบดีฝายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติยายหลักสูตรเรียน ตามท่ี   
นางสาวณิฌภัทร  เขาแกว  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร  ขอยายหลักสูตรเรียน  เพ่ือเขา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร  ภาคการศึกษา 2/2563  ในการนี้ หลักสูตร
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสารไดพิจารณาอนุมัติรับนักศึกษารายดังกลาวเพ่ือโอนยายเขาหลักสูตรเรียบรอยแลว   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ    
 

 

4.5  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา   
      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา   จํานวน                

4  ราย  ดังนี้ 
1. พิจารณาเทียบโอนรายวิชา  นักศึกษาโอนยายหลักสูตร  
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ช่ือ-สกุล :  นางสาวณิฌภัทร เขาแกว หลักสูตเดิม นิติศาสตรบัณฑิต  รหัสนักศึกษา 62210041048 โอนยายเขา

หลักสูตร ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร  ศิลปศาสตร 
ลํา 
ดับ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาท่ีขอเทียบโอน หนวย
กิต 

เกรด ผลการพิจารณา 

1 1411101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 C ผานเกณฑ 
2 1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 C ผานเกณฑ 
3 1449100 มนุษยกับการทองเท่ียว 3 B+ ผานเกณฑ 
4 1703110 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 B ผานเกณฑ 
5 1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 C+ ผานเกณฑ 
6 1447104 โลกภาพยนตร 3 B ผานเกณฑ 
7 1447200 มนุษยกับการสื่อสาร 3 C+ ผานเกณฑ 
8 1439100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 B+ ผานเกณฑ 
9 1903101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุน 3 C+ ผานเกณฑ 
10 2300111 สันติวิธีในสังคม 3 B ผานเกณฑ 

  

2. พิจารณาเทียบโอนรายวิชา นางสาวณัฐศิมา พลเลิศ 

ชื่อ-สกลุ :  นางสาวณัฐศิมา พลเลิศ  รหัสนักศึกษา 61141540181  หลักสูตร ภาษาจีนและการสื่อสาร 
ศิลปศาสตร 

ขอเทียบรายวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบ การพิจารณาความคลายคลึงและ
ซํ้าซอน เนื้อหารายวิชา 

1413101-60 ภาษาเวียดนาม 1 1413101-59 ภาษาเวียดนาม 1 สามารถเทียบรายวิชาได 
1413102-60 ภาษาเวียดนาม 2 1413102-59 ภาษาเวียดนาม 2 สามารถเทียบรายวิชาได 

  

3. พิจารณาเทียบโอนรายวิชา นายอรรถชัย ศรีแสงใส 

 ชื่อ-สกลุ :  นายอรรถชัย ศรีแสงใส  รหัสนักศึกษา 60142140523  หลักสูตร ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
ศิลปศาสตร 

ขอเทียบรายวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบ การพิจารณาความคลายคลึงและ
ซํ้าซอน เนื้อหารายวิชา 

1413101-60 ภาษาเวียดนาม 1 1413101-59 ภาษาเวียดนาม 1 สามารถเทียบรายวิชาได 
1413102-60 ภาษาเวียดนาม 2 1413102-59 ภาษาเวียดนาม 2 สามารถเทียบรายวิชาได 

  

4. พิจารณาเทียบโอยรายวิชา นางสาวกัญญารัตน ทิพยโน 

ชื่อ-สกลุ :  นางสาวกัญญารัตน ทิพยโน  รหัสนักศึกษา 60141140047  หลักสูตร ภาษาไทยและการ
สื่อสาร ศิลปศาสตร 

ขอเทียบรายวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบ การพิจารณาความคลายคลึงและ
ซํ้าซอน เนื้อหารายวิชา 

1413101-60 ภาษาเวียดนาม 1 1413101-59 ภาษาเวียดนาม 1 สามารถเทียบรายวิชาได 
1413102-60 ภาษาเวียดนาม 2 1413102-59 ภาษาเวียดนาม 2 สามารถเทียบรายวิชาได 

   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
5.1  การตรวจสุขภาพประจําป 2564   
      รองคณบดีฝายบริหาร   แจงท่ีประชุมทราบวาคณะจัดโครงการตรวจสุขภาพประจําป   2564   

ใหกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร   ซ่ึงโรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงคจะมาใหบริการท่ีคณะศิลปะศาสตร  ในวันท่ี 
29 มกราคม  2564   

มติท่ีประชุม    รับทราบ  

5.2  แจงผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี  9/2563   

      รองคณบดีฝายวิชาการ แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ครั้งท่ี  9/2563  เม่ือวันท่ี 26 กันยายน  2563 รายละเอียดดังนี้ 

1. การปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.    

2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

2. การปรับปรุงเกณฑการประเมินผลและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาในหลักสูตรศิลปะศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. การปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน 

จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 

3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอเขาศึกษาดูงาน 

               รองคณบดีฝายบริหาร       แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขอเขาศึกษา
ดูงาน   ดวยวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ขอเขาศึกษาดูงานดานงานวิจัย 
ในวันท่ี  27  พฤศจกิายน  2563  เวลา 09.00 น.  ณ คณะศิลปศาสตร       

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

6.2  การติดตั้งระบบหองเรียนออนไลน (Smart Classroom)                                 

               รองคณบดีฝายบริหาร   แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะมาติดตั้งระบบหองเรียน
ออนไลน  (Smart Classroom)  ในวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563  และจะอบรมการใชระบบในวันท่ี  2  ธันวาคม 
2563  ตอไป                             

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
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6.3  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งท่ี 2                                 

               รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    แจงท่ีประชุมทราบผลการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  ดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งท่ี 2  ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20-21 พฤศจิกายน  2563  โดยการจัด
งานดังกลาวประสบผลสําเร็จเปนอยางดี                                

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

6.4  จํานวนผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการสงเสริมการสรางทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

               รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบจํานวนผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการสงเสริมการสราง
ทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา  2564  รายละเอียดดังนี้ 
 

สาขา จํานวนเรียกสมัภาษณ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

การทองเท่ียว 46 30 

การพัฒนาสังคม 8 6 

ภาษาไทยและการสื่อาร 14 8 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 67 41 

ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 35 26 

นิเทศศาสตร 27 8 

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 10 3 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ   

  

6.5  แนวทางในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีเปนโรคซึมเศรา 

               ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวทางในการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาท่ีเปนโรคซึมเศรา  วามีนักศึกษาท่ีมีปญหาในเรื่องตาง ๆ มาปรึกษาเจาหนาท่ีงานกิจการนักศึกษา
คอนขางมาก  ดังนั้น  จึงขอหารือเก่ียวกับสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษา  
        ในการนี้  ท่ีประชุมจึงเห็นวาการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษามีความสําคัญและจําเปน 
ดังนั้น จึงเสนอใหจัดทําโครงการอบรมการเปนท่ีปรึกษา 

มติท่ีประชุม    เห็นควรใหผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ดําเนินการจัดทําโครงการอบรมการ 

เปนท่ีปรึกษาตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
 
 

(นางฐิตินันท   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                     รองคณบดีฝายบริหาร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  11/2563   เม่ือวันศุกรท่ี  18  ธันวาคม  2563 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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