
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  11/2563 

เม่ือวันศุกรท่ี  18  ธันวาคม   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.  ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  ปวงสุข   ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

6.  นายทรงพล  อินทเศียร   ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

7.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 

8.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน    ประธานหลักสูตรประวัติศาสตร 

3.  ผูชวยศาสตราจารยอนันทธนา  เมธานนท อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร 

4.  นางสาวอภินันท  สงเคราะห   อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร 

5.  นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ   อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร 

6.  นายจักรพันธ  แสงทอง   อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร 

7.  นายคําลา  มุสิกา    อาจารยหลักสูตรประวัติศาสตร 

8.  นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ     ประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน   

9.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

1.1  ผลการสรรหาผูแทนคณาจารยประจํา 

      ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ   ประเภทผูแทนคณาจารย   
ประจํา   ไดหมดวาระเม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2563   นั้น   ท้ังนี้  คณะไดดําเนินการสรรหาผูแทนคณาจารยประจํา  
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เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม  2563  ซ่ึงผูไดรับการสรรหาฯ  มีดังนี้  1. รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  2. ผูชวย
ศาสตราจารยอรนุช  ปวงสุข  3. นายทรงพล  อินทเศียร  และ 4. นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล 

มติท่ีประชุม        รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  10/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
10/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 

1. หนาท่ี  4 วาระท่ี 4.3  ใหเพ่ิมเติมมติท่ีประชุม เปนดังนี้  “เห็นชอบในหลักการใหจาง                                                                 

อาจารยพิเศษ  จํานวน 3 ราย  เฉพาะในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  สําหรับภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ใหหลักสูตร

จัดทําขอมูลประกอบการตัดสินใจใหรอบดาน เชน อัตรากําลัง แผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริหารจัดการ

งบประมาณของหลักสูตรไดอยางเหมาะสม  และใหเสนอขอมูลเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง” 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี      

10/2563  ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ         

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ความคืบหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ราย  

นายอธคิม    เทียนทอง     
      รองคณบดีฝายบริหาร    แจงท่ีประชุมทราบความคืบหนาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ราย นายอธิคม  เทียนทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง 
อาจารย   ซ่ึงไดยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  โดย
เสนองานวิจัย  1 เรื่อง  และบทความทางวิชาการ  1 เรื่อง  นั้น  กองการเจาหนาท่ี ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงดังกลาว พบวาผลงานทางวิชาการท่ีเสนอไมเปนไปตามขอ 5.1.3  
แหงประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2560  จึงขอสงคืนเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดังกลาวคืนคณะ  
ท้ังนี้  หากผลงานทางวิชาการเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. ขางตนแลว  สามารถเสนอเพ่ือขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยไดอีกครึ้ง 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

3.2  การอนุมัติงบประมาณคาตอบแทนและคาเดินทางอาจารยพิเศษ  ภาคการศึกษา   
2/2563  และภาคการศึกษา  1/2564  ประจําปงบประมาณ 2564 

       ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  ปวงสุข   ผูแทนคณาจารยประจํา   หารือท่ีประชุมเก่ียวกับกรณี
การขออนุมัติงบประมาณคาตอบแทนและคาเดินทางอาจารยพิเศษ   รายวิชาทักษะดนตรี 2  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี 10/2563  เม่ือวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2563  ซ่ึงไดมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหจางอาจารยพิเศษ   จํานวน  3 ราย  ในภาคการศึกษาท่ี  2/2563  โดยคณะจายคาตอบแทนและคา
เดินทาง นั้น  ขอเสนอวาเปนไปไดหรือไมหากขออนุมัติงบประมาณในภาคการศึกษาตอไป  จะขออนุมัติคาตอบแทน
โดยไมแยกเบิกคาเดินทางดวย  และขอใหพิจารณาการจางใหเหมาะสมตามจํานวนนักศึกษา 



 

 

3 

มติท่ีประชุม    รับทราบและจะนําไปพิจารณาในการขออนุมัติในภาคการศึกษาตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  การขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการสอน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาขอกําหนดตําแหนงทาง วิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร ราย ผูชวย
ศาสตราจารยสุรศักดิ์ บุญอาจ   

             รองคณบดีฝายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินผลการสอนและ
เอกสารหลักฐานท่ีใชในการสอน  เพ่ือประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนง รอง
ศาสตราจารย  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ราย นายสุรศักดิ์  บุญอาจ   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย   ซ่ึงเริ่มปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  16  ตุลาคม  2555  มีความประสงคขอรับการประเมิน
การสอนและประเมินเอกสารหลักฐานท่ีใชในการสอน  ตําแหนงรองศาสตราจารย   ในสาขาวิชานิเทศศาสตร   
เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการประเมินผลการสอน   จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง ภาระงาน และผลงานของบุคคลดังกลาว  เพ่ือดําเนินการในสวนของการประเมินผลการสอนและเอกสารท่ี
ใชในการสอนตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ   และเสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ครั้งท่ี  5  และขอรับการประเมิน
ตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ รายนายเสนาะ  เจริญพร   

              รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก  ครั้งท่ี  5   และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ    ราย  นายเสนาะ  
เจริญพร   ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาประวัติศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   มี
กําหนด  3  ป  6  เดือน  ตั้งแตวันท่ี  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2562  และขอขยายเวลาศึกษา
ตอ  ตั้งแตวันท่ี  10  กุมภาพันธ  2562  ถึงวันท่ี  9  กุมภาพันธ  2564  นั้น บัดนี้  บุคคลดังกลาวไดผาน  3  ข้ันตอน  
ไดแก  1)  ผานการเรียนทุกรายวิชาท่ีกําหนด   2) ผานการสอบวัดคุณสมบัติ  และ  3)  ผานการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ เรื่อง “ความรักกับความสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพของผูหญิงชวงทศวรรษ 2490”  โดยตองเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารจากเอกสาร   3   ประเภท   ไดแก   1) นิตยสาร สตรีสาร   2)  คูมือความรักความใคร 3) 
วรรณกรรม   ปจจุบันบุคคลดังกลาวไดเก็บรวบรวม  วิเคราะห    และเขียนเรียบเรียงขอมูลจากเอกสารประเภท
วรรณกรรม   และเขียนวิทยานิพนธบทท่ี  5  เรียบรอยแลว เนื่องจากใกลครบกําหนดระยะเวลาขยายเวลาศึกษาตอ
แลว  แตยังไมสําเร็จการศึกษา  จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน  ท้ังนี้  ตั้งแต
วันท่ี  10  กุมภาพันธ  2564  ถึงวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   ดวยทุนสวนตัว   โดยบุคคลดังกลาวจะดําเนินการตาม
แผนการขยายระยะเวลาศึกษาตอโดยสรุปและเขียนบทท่ี  6  วาดวยภาพรวมของท้ังหมด  และสอบวทิยานิพนธ 

ในการนี้ จึงมีความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ  มีกําหนด  6  เดือน   ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี 
10  กุมภาพันธ  2564  ถึงวันท่ี  9  สิงหาคม  2564   ดวยทุนสวนตัว    และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณี
ขยายระยะเวลาศึกษาตอดังกลาว 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหนายเสนาะ  เจริญพร  ขยายเวลาศึกษาตอ  ตั้งแตวันท่ี  10 กุมภาพันธ   
2564   ถึงวันท่ี  9  สิงหาคม  2564  ดวยทุนสวนตัว  และไดรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลา
ศึกษาตอ 

 

4.4  การขอเปดรายวิชาใหมในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน   
              รองคณบดีฝายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอเปดรายวิชาใหมในหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน  จํานวน  2 รายวิชา  ไดแก  วิชาอุบลราชธานีในมรดกวัฒนธรรมโลก ประเภทศึกษาท่ัวไป  และ
วิชาประเทศสังคมนิยมในอาเซียนกับชุมชนโลก ประเภทเลือกเสรี   โดยนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  ประธานหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  เปนผูนําเสนอขอมูล 
        ท่ีประชุมเสนอใหดําเนินการดังนี้  1. ปรับการใชภาษา   2. ปรับแบบฟอรมตาม มคอ. 3 
ปจจุบัน  และ  3. ปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหปรับตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  และเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาในครั้งตอไป 
 

4.5  การรับรองการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษานักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ดวย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอ
ความอนุเคราะหตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 
จํานวน  25 คน  โดยวันสําเร็จการศึกษาคือวันสุดทายของการสอบปลายภาคดังกลาว  คือ วันท่ี  30  ตุลาคม  2563 
ในเบื้องตน   งานวิชาการไดดําเนินการตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาขางตนเรียบรอยแลว      
มีผูผานเกณฑเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  25  คน  ดังนี้ 

 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา(คน) 
ภาคการศึกษา 3/2562  
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 9 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 3 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25550 2 
4. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 2 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภมูิภาคลุมนํ้าโขง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 1 
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 8 

 

มติท่ีประชุม    รับรอง   
 
4.6  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 
      รองคณบดีฝายวิชาการ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรใหม   พ.ศ. 2563  ดวย  หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ขอปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
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      1. ดร.อริสรา อิสสะรีย  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ฯ จะโอนยายไปปฏิบัติราชการ  ณ                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ดังนั้น  จึงเสนอให นางสาวประนอม  แซจึง  เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน 

      2. ดร.เกษริน  สีบุญเรือง  ไดรับมอบหมายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร   ใหไปปฏิบัติหนาท่ี
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  และรวมปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2565  ดังนั้น  จึงเสนอให  รองศาสตราจารยอัญชลี  สําเภา  เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน 

      ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 เปนตนไป และไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี 10/2563  เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม 2563  เรียบรอยแลว   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.7  การขอบรรจุแผนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการมรดกทาง 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

      รองคณบดีฝายวิชาการ          เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอบรรจุแผนรับนักศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร   ตามท่ี   หลักสูตรสาขาวิชา
ประวัติศาสตร   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับการอนุมัติกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และไดจัดทํารางหลักสูตรใหมเ พ่ือสามารถตอบสนอง
ตลาดแรงงาน  รวมถึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ในเรื่องการทองเท่ียวและนวัตกรรม  คณะทํางานจึงมีมติ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  จากเดิมชื่อ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตรและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม  พ.ศ. 2565  เปลี่ยนเปน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร  พ.ศ. 2565  จึงขอสงเอกสารการพิจารณาบรรจุแผนรับเขาศึกษา
ระยะเวลา 5 ป  พ.ศ. 2565 - 2569  เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการนี้  นางสาว
อภินันท  สงเคราะห  ตัวแทนหลักสูตรประวัติศาสตรไดใหขอมูลเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม รายละเอียดดังนี้ 

 

หลักสูตร 
จํานวนการรับนักศึกษาตามปการศึกษา (คน) เหตุท่ีชะลอ 

การรับ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ประวัติศาสตรและการจดัการมรดก
ทางวัฒนธรรม - - 30 30 30 30 30 

ขอบรรจ ุ
แผน 5 ป 

 

  ท้ังนี้   คณะกรรมการคณะเสนอใหปรับจํานวนรับเปน  50  คน   โดยคณะกรรมการรางหลักสูตรฯ 
ไดนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมและขอปรับจํานวนเปน  35  คน  โดยหากจะใหปรับจํานวนเปน 50 คน  ขอใหคณะยืนยนั
วาหากยอดรับไมถึง  50  คน  ในปแรกจะไมมีผลกระทบตอการปดหลักสูตร 
  ในการนี้    ผูชวยศาสตราจารยอรนุช   ปวงสุข    ผูแทนคณาจารยประจํา    เสนอใหหลักสูตร ฯ   
ดู มคอ.2  การคิดคาใชจายตาง ๆ  ใหครอบคลุมคาใชจายท้ังหมด โดยใหยึดคา FTES เปนหลัก  และท่ีประชุมได
อภิปรายกันอยางกวางขวาง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหปรับจํานวนรบันักศึกษา  จาก  30  คน  เปน  50  คน   
 
4.8  - ถอนวาระ - 
 

4.9  การขออนุมัติยายคณะ/เปล่ียนสาขาวิชา   
      รองคณบดีฝายวิชาการ      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติยายคณะ / เปลี่ยนสาขาวิชา   



 

 

6 

ตามท่ี นางสาวจินดาภา  นรากล่ํา  รหัสนักศึกษา  62112140490  นักศึกษาหลักสูตรเคมี  คณะวิทยาศาสตร  ขอ
ยายหลักสูตรเรียน  เพ่ือเขาศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  ภาคการศึกษา 
ท่ี  2/2563  ซ่ึงหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  ไดอนุมัติรับนักศึกษารายดังกลาวเขาหลักสูตรเรียบรอยแลว         
เม่ือวันท่ี 30  พฤศจิกายน  2563  รายละเอียดดังนี้ 
 

ช่ือ-สกุล หลักสูตรเดิม หลักสูตรโอนยาย การพิจารณา 
นางสาวจินดาภา นรากล่ํา หลักสูตรเคมี 

คณะวิทยาศาสตร 
หลักสูตรภาษาไทยและ

การสื่อสาร 
คณะศิลปศาสตร 

ตามดุลยพินิจคณะกรรมการ
หลักสูตรภาษาไทยและการ
สื่อสาร อนุมัติรับนักศึกษา

โอนยาย 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.10  การพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
        รองคณบดีฝ ายวิ ชาการ      เสนอ ท่ีประชุม พิจารณาการรับรองผลการสํ า เร็จ                

การศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ซ่ึงไดขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี  2/2563  จํานวน  2  ราย   ไดแก  นายณัฐจรัล  จนัทรหอม   สาขาวิชาภาษาไทย    และนางสาว
ชญานี  บุญทา   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.12  การรับรองเกรด  ภาคการศึกษาท่ี  1/2563  เพ่ิมเติม   
        รองคณบดีฝายวิชาการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาท่ี 1/2563   

เพ่ิมเติม ตามท่ี  หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ไดจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ผาน
ระบบ  Zoom   โดยผูสอนจากประเทศเวียดนาม นั้น  บัดนี้   ไดจัดการเรียนการสอนและตัดเกรดเรียบรอยแลว 
งานวิชาการจึงรับรองเกรดภาคการศึกษาท่ี  1/2563  เพ่ิมเติม  จํานวน  7  รายวิชา/กลุมการเรียน ดังนี้ 

1. วิชา 1413311-61 : การฟงและการพูดภาษาเวียดนาม 3 

2. วิชา 1413321-61 : การอานและการเขียนภาษาเวียดนาม 3 

3. วิชา 1413331-61 : ระบบเสียงและการออกเสียงภาษาเวียดนาม 

4. วิชา 1413423-56 : การเขียนงานวิชาการภาษาเวียดนาม 

5. วิชา 1413424-56 : เทคนิคการแปลภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ 

6. วิชา 1413465-56 : การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาตางประเทศ 

7. วิชา 1413465-61 : การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาตางประเทศ 

        ท้ังนี้  7  รายวิชาดังกลาวขางตน  ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี 12/2563  เม่ือวันท่ี  9  ธันวาคม  2563  เรียบรอยแลว 
   มติท่ีประชุม    รับรอง 

 

4.13  การกํากับติดตามการดําเนินโครงการวิจัย  ประจําปงบประมาณ  2563   
        รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการกํากับติดตามการดําเนิน    

โครงการวิจัย  ประจาํปงบประมาณ  2563  รายละเอียดดังนี้ 
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โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ 2563 
ลําดับ ประเภททุนวิจัย จํานวนโครงการ สถานะ 

1 รายไดคณะศลิปศาสตร 9 โครงการ อยูระหวางดําเนินโครงการ ขยายเวลาวิจัย ครั้งท่ี 1 
2 ทุนวิจัยสวนตัว 1 ชุดโครงการวิจัย 

(5 โครงการยอย) 
6 โครงการ 

อยูระหวางดําเนินโครงการ 

3 ทุนวิจัยรายไดมหาวิทยาลัย 4 โครงการ อยูระหวางดําเนินโครงการ 
4 ทุนวิจัยแหลงทุนภายนอก

มหาวิทยาลยั 
12 โครงการ อยูระหวางกํากับตดิตาม 

 

สรุปโครงการวิจัยท่ีคณะดําเนินการ 
ปงบ 

ประมาณ 
ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ ทุนสวนตัว 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้น 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยกเลิก
โครงการ 

ดําเนินการ 
เสร็จสิ้น 

อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ยกเลิก
โครงการ 

2563 - 9 - - 12 - 
2562 5 7 1 - 1 - 
2561 5 1 3 3 - 1 
2560 5 2 10 - - - 
2559 9 2 3 - - - 
2558 9 - 5 - - - 
2557 14 3 7 - - - 
2556 16 2 1 - - - 
2555 12 3 1 - - - 

 

        ท้ังนี้  ท่ีประชมุคณะกรรมการวิจัย  มีมติใหงานวิจัยกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเสร็จสิ้น
ตามกําหนด รวมท้ังติดตามผลงานจากการดําเนินงานวิจัย เชน บทความในวารสารหรือเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุม เพ่ือใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะในสวนท่ีเก่ียวของ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และมอบคณะกรรมการวิจัยดําเนินการกํากับติดตามโครงการท่ีคางเปน 

เวลานาน และใหนําเสนอท่ีประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
5.1  ผลการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน      

รายผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ   
             รองคณบดีฝายบริหาร  แจงท่ีประชุมทราบวาผลการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสาร               

หลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอน  รายผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ   พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผนดิน   รายละเอียดดังนี ้

1. ผลการประเมินผลการสอน : ผานเกณฑ 

2. เอกสารคําสอน จํานวน 1 วิชา : ผานเกณฑ 

กรณีสอนเต็มวิชา  รายวิชา 1411 390 การอานงานวิชาการ  จํานวน 266  หนา 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการประเมินผลการสอน เปนระยะเวลา 1 เดือน 15 วัน 
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มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

5.2  แจงผลการขอทบทวนขอวินิจฉัยการชดใชทุนการศึกษา สําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตร 
เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ราย นายวิเชียร  อันประเสริฐ 

      รองคณบดีฝายบริหาร   แจงท่ีประชุมทราบขอวินิจฉัยการชดใชทุนการศึกษาสําหรับอาจารย 

คณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ราย นายวิเชียร  อันประเสริฐ  กองการเจาหนาท่ีแจง
วาอธิการบดีมีความเห็นใหยกเลิกคําวินิจฉัย  เม่ือวันท่ี  26  เมษายน  2562  ท่ีวินิจฉัยวาบุคคลดังกลาวไมสําเร็จ
การศึกษาและใหชดใชทุนคืนใหแกคณะศิลปศาสตร  ตามบันทึกขอความ ท่ี ศธ  0529.2.3/1371  ลงวันท่ี 1 
พฤษภาคม  2562  เนื่องจาก ณ วันท่ี  26  เมษายน  2562  ยังไมปรากฎขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวไมสําเร็จ
การศึกษา  อันเปนเหตุสําคัญในการผิดสัญญาลาศึกษาภายในประเทศ  และสัญญารับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย
คณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555   และปจจุบันบุคคลดังกลาวยังอยูระหวางศึกษา  ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดังนั้น  จึงขอใหคณะศิลปศาสตร  รายงานผลการศึกษาของบุคคลดังกลาวใหมหาวิทยาลัย
ทราบทุก  2  เดือน  หากบุคคลดังกลาวพนสภาพการเปนนักศึกษาหรือไมสําเร็จการศึกษา  ขอใหคณะพิจารณาตาม
กระบวนการข้ันตอนวาจะใหบุคคลดังกลาวชดใชทุนอยางไร  ดวยเหตุผลใด 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

5.3  แจงผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของสภา             

มหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  6/2563 

      รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2563  เม่ือวันท่ี  15-16 ตุลาคม  2563  รายละเอียด

ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมมีมติไมเห็นชอบการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร          

และการพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 

2. ท่ีประชุมมีมติไมเห็นชอบการเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร          

และการพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 

3. ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเท่ียวและการบริการ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตร 

ท้ังนี้ งานวิชาการไดแจงเวียนผูเก่ียวของเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  สรุปจํานวนผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 รอบ portfolio           
(TCAS 1) 
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               รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบจํานวนผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  ป
การศึกษา 2564 รอบ portfolio (TCAS 1) ซ่ึงจะมีการสอบสัมภาษณในวันท่ี  22  ธันวาคม  2563  รายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    
 

6.2  การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธพ่ีนองศิลปศาสตร เนื่องในโอกาสปใหม                              
พ.ศ 2564 

      นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ  แจงท่ี
ประชุมวาคณะจะจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและสานสัมพันธ พ่ีนองศิลปศาสตร เนื่องในโอกาสปใหม                              
พ.ศ 2564  ในวันท่ี 25  ธันวาคม  2563   โดยจะมีพิธีทําบุญตักบาตรและเลี้ยงเพล พระสงฆ  จํานวน  9 รูป  ในชวง
เชา และชวงบายจะเปนการจัดกีฬาเชื่อมสัมพันธบุคลากร  ซ่ึงจะไดดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานดังกลาว
ตอไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    

 

เลิกประชุมเวลา    12.25  น. 
 
 
 
 

สาขา จํานวนเรียกสัมภาษณ 
การทองเท่ียว 46 
การพัฒนาสังคม 17 
นิเทศศาสตร 46 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 64 
ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร 33 

ภาษาไทยและการสื่อาร 14 
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 4 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 131 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร 98 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี 15 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา 45 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 16 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลย ี 18 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา 59 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟสิกส 9 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 119 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ 114 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา 74 



 

 

10 

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

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  1/2564   เม่ือวันศุกรท่ี  22  มกราคม  2564 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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