
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

ครั้งท่ี  1/2564 

เม่ือวันศุกรท่ี  22  มกราคม   2564 

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.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา    กรรมการ 
 

ผูไมมาประชุม  

1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร            ไปราชการ 

2.  นายทรงพล  อินทเศียร   ผูแทนคณาจารยประจํา            ติดราชการ 

3.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ   ลาปวย 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

2.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

- ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  ครั้งท่ี  11/2563 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี 
10/2563   โดยใหแกไขดังนี้ 

1. หนาท่ี  7 วาระท่ี 4.4  ใหปรับแกขอความเปนดังนี้  “...ท่ีประชุมเสนอใหดําเนินการดังนี้        

1. ปรับการใชภาษา  2. ปรับแบบฟอรมตาม มคอ. 3 ปจจุบัน  และ  3. ปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหารายวิชาใหมี

ความเหมาะสมและสอดคลองกับผูเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป” 
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2. หนาท่ี  8  วาระท่ี  4.7  ใหปรับแกขอความเปนดังนี้  “...ท้ังนี้ คณะกรรมการคณะเสนอ

ใหปรับจํานวนรับเปน  50  คน  โดยคณะกรรมการรางหลักสูตร ฯ  ไดนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมและขอปรับจํานวนเปน 

35 คน  โดยในกรณีใหปรับจํานวนเปน 50 คน  ขอใหคณะยืนยันวาหากยอดรับไมถึง 50 คน ในปแรกจะไมกระทบ

ตอการปดหลักสูตร...” 

มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   ครั้งท่ี      

11/2563  ท่ีไดแกไขแลวตามขอเสนอ       

   2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร  วาระพิเศษ 1/2564 

        ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระ
พิเศษ 1/2564 
   มติท่ีประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   วาระพิเศษ 
1/2564  โดยไมมีแกไข 
        
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   3.1  รายงานผลการติดตามการดําเนินโครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร   

               รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา       แจงท่ีประชุมทราบรายงานผลการติดตามการดําเนิน
โครงการวิจัย   คณะศิลปศาสตร  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563  

ลําดับ ประเภททุนวิจัย จํานวนโครงการ สถานะ 
1 ทุนวิจัยรายไดคณะ 9 โครงการ อยูระหวางดําเนินโครงการ  

ขยายเวลาการทําวิจัย 
2 ทุนวิจัยสวนตัว 1 ชุดโครงการ 

(5 โครงการยอย) 
6 โครงการ 

อยูระหวางดําเนินโครงการ 
ขยายเวลาการทําวิจัย 

3 ทุนวิจัยรายไดมหาวิทยาลัย 4 โครงการ อยุระหวางดําเนินโครงการ 
สัญญาโครงการถึง 7 พ.ค. 2564 

4 ทุนวิจัยแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 12 โครงการ อยุระหวางดําเนินโครงการ 
 

 

2. สรุปโครงการวิจัยท่ีคณะดําเนินการ 

ปงบประมาณ ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ ทุนวิจัยสวนตัว 

ดําเนินการ 

เสร็จสิ้น 

อยุระหวาง 

ดําเนินงาน 

ยกเลิก 

โครงการ 

ดําเนินการ 

เสร็จสิ้น 

อยุระหวาง 

ดําเนินงาน 

ยกเลิก 

โครงการ 

2563 - 9 - - 12 - 

2562 5 6 2 - 1 - 

2561 5 1 3 3 - 1 

2560 6 1 10    

2559 11 2 3    



 

 

3 

ปงบประมาณ ทุนวิจัยเงินรายไดคณะ ทุนวิจัยสวนตัว 

 ดําเนินการ 

เสร็จสิ้น 

อยุระหวาง 

ดําเนินงาน 

ยกเลิก 

โครงการ 

ดําเนินการ 

เสร็จสิ้น 

อยุระหวาง 

ดําเนินงาน 

ยกเลิก 

โครงการ 

2558 11 - 5    

2557 14 3 7    

2556 16 2 1    

2555 12 3 1    
   

ในการนี้  จึงขอหารือโครงการท่ีนายศุภฤกษ  ชัยรัตน   เปนผูรับผิดชอบโครงการ   เนื่องจากบุคคล 

ดังกลาวไดเสียชีวิตไปแลว  โดยขอปดโครงการโดยไมเผยแพรผลงาน  เนื่องจากงานวิจัยไมเสร็จสมบูรณ   
มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
4.1  แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2564-2568   
      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร  

ปการศึกษา 2564-2568  โดยงานบุคคลไดเสนอขอมูลแผนการลาศึกษาตอ  แผนการขอตําแหนงทางวิชาการ  และ
แผนการลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการของแตละหลักสูตร  ซ่ึงเปนการวางแผนดานบริหารงานบุคคล  รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม   

      ในการนี้  ท่ีประชุมเสนอวาควรจะพิจารณาทบทวนประเด็นการขอลาศึกษาในระดับหลักสูตร   
เนื่องจากอาจจะกระทบตอหลักสูตร 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้ 
1. ใหหลักสูตรจัดทําแผนการบริหารจัดการภายในหลักสูตรในระยะยาว กรณีอาจารยลาศึกษาตอ                                 

และลาเพ่ิมพูนความรู  เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตร 

2. สําหรับผูท่ีลาศึกษาตอใหหลักสูตร ฯ  พิจารณาการลาศึกษาตอในหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแผน                         

พัฒนาฯ ของคณะ  ท้ังนี้ตองไมกระทบตอการจัดการเรียนการสอน  ท้ังนี้  คณะจะพิจารณาตามเกณฑเปนรายกรณี    

4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยาย
ระยะเวลาศึกษาตอ จํานวน 2 ราย 
                รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอและ
ขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
         1. นายพลวิเชียร ภูกองไชย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหนงอาจารย   ไดรับ
อนุมัติใหลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีกําหนด  3  ป   ตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2559  ถึงวันท่ี  7  สิงหาคม  2560  ดวยทุน
สวนตัว  และตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2560  ถึงวันท่ี  7  สิงหาคม  2562   ดวยทุนพัฒนาบุคลากร  และขยายเวลา
ศึกษาตอตั้งแตวันท่ี  8  สิงหาคม  2562  ถึงวันท่ี  7  กุมภาพันธ  2564  ดวยทุนสวนตัว  นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกลาว
ไดผานกระบวนการตามขอกําหนดของหลักสูตร  ซ่ึงขณะนี้บุคคลดังกลาวอยูระหวางข้ันตอนการเก็บขอมูลการวิจัย 
การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับชาติ  (TCI 1)  และนานาชาติ  (SCOPUS)   รวมถึงเขียนดุษฎี
นิพนธไปพรอมกัน  ทําใหยังไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด   จึงมีความประสงคขออนุมัติ
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ขยายเวลาการศึกษาตอดวยทุนสวนตัว  และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอเปน
ระยะเวลา  6  เดือน   ตั้งแตวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2564  ถึงวันท่ี  7  สิงหาคม  2564 
                   2. นายเวทางค  มาสงค  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ตําแหนงอาจารย   ไดรับอนุมัติให
ลาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาภาษาและการสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ)  ณ   สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  มีกําหนด  3  ป  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  11  มกราคม  2559   ถึงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2562   
ดวยทุนการศึกษาสําหรับอาจารยคณะศิลปศาสตรเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  และขยายเวลาศึกษา
ตอ ตั้งแตวันท่ี  11  มกราคม  2562  ถึงวันท่ี  10  มกราคม  2564  นั้น  บัดนี้  บุคคลดังกลาวไดศึกษารายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตร โดยผานการสอบประมวลความรู และผานการสอบเคาโครงวิจัยเรียบรอยแลว ไดลงทะเบียน
ครบ 36 หนวยกิต  ในภาคการศึกษาท่ี  1/2562   ปจจุบันบุคคลดังกลาวอยูระหวางการเขียนวิทยานิพนธ สาเหตุท่ี
ยังไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด   เนื่องจากผูใหขอมูลสําคัญ  (key informant)  คือ   Mr. Marcel  Barang 
เสียชีวิตกะทันหัน  เม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2563  ทําใหตองเปลี่ยนคําถามในการวิจัยบางสวน  ขณะนี้อยูระหวาง
การเก็บและวิเคราะหขอมูลวิจัยใหมอีกครั้ง  และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในปการศึกษา  2563   จึงมี
ความประสงคขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอดวยทุนสวนตัว  และขอรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยาย
ระยะเวลาศึกษาตอเปนระยะเวลา  6  เดือน  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  11  มกราคม  2564  ถึงวันท่ี  10  กรกฎาคม  
2564  
   มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหนายพลวิเชียร ภูกองไชย  และนายเวทางค  มาสงค  ขยายเวลาศึกษา
ตอดวยทุนสวนตัว  และไดรับการประเมินตอสัญญาจางกรณีขยายระยะเวลาศึกษาตอ 
 

4.3  การขออนุมัติสมัครสอบและสอบเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต    รายนายกฤษกร  
ไสยกิจ               

       รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติสมัครสอบและสอบเขา
ศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิต รายนายกฤษกร  ไสยกิจ   พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ตําแหนงอาจารย   
มีความประสงคจะขอสมัครสอบในสาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร  คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ในปการศึกษา 2564  ท้ังนี้  เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตร  
ประจําป  2564 – 2568   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหนายกฤษกร  ไสยกิจ   สามารถสมัครสอบได   ท้ังนี้   กรณีผานการ        
สอบคัดเลือกใหหลักสูตรเสนอแผนการบริหารจัดการหลักสูตร   เพ่ือไมใหกระทบตอการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร 

 

4.4  การขออนุมัติปรับปรุงเกณฑการประเมินผลของรายวิชา 1449 497  การฝกงานทางการ 
ทองเท่ียวและการบริการ  ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ทองเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   
              รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเกณฑการประเมินผล
ของรายวิชา 1449 497  การฝกงานทางการทองเท่ียวและการบริการ  ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการทองเท่ียว    หลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2559   ดวย   หลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว  ขอปรับปรุงแกไขขอมูลในสวนของเกณฑการประเมินผลของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน 1 รายวิชา  ไดแก  วิชา 1449 497  การฝกงานทางการ
ทองเท่ียวและการบริการ (Practicum for Tourism and Services)  3(3-0-6) หนวยกิต  โดยเพ่ิมรายละเอียด
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เกณฑการประเมินผลแบบไมมีคาคะแนน  (S หรือ U)  ไมนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (GPA)   และคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPAX)  เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการประเมินผลรายวิชาและเกิดความชัดเจนในการดําเนินการของ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ท้ังนี้  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี  1/2564  เปนตนไป  โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งท่ี  1/2564  เม่ือวันท่ี  15  มกราคม  2564  เรียบรอย
แลว 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

4.5  การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ  จํานวน  3  ราย 
ไดแก  1. นางสาวสุพัตรา  พิทักษพรพันลภ  รหัส 62144970032  2. นายทินกร  สุทธิพรม รหัส 62144970049 
และ 3. นายกิแกว  แสงพระจันทร  รหัส 62144970058  แจงความประสงคขอข้ึนสอบปองกันวิทยานิพนธในชวง
เดือนกุมภาพันธ  2564  ซ่ึงเปนชวงระหวางภาคการศึกษา  2/2563  นั้น  ท้ังนี้  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562  ขอ  27  ระบุวา  การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  โดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระกําหนด
แผนการดําเนินงานและจํานวนหนวยกิตของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ   ในรายละเอียดของรายวิชาของแต
ละภาคการศึกษา  ท้ังนี้  ใหวัดและประเมินผลการศึกษาเปนอักษรลําดับข้ัน  เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น  ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายของการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  สามารถสงผลการ
ประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดระหวางภาคการศึกษา  

      ดังนั้น  งานบัณฑิตศึกษาจึงขออนุมัติสงผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ในรายวิชา 
1449890-60  วิทยานิพนธ  ของนักศึกษาท้ัง 3 รายดังกลาว  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ ฯ   และเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถสอบปองกันวิทยานิพนธได 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
   
4.6  การทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจาํปงบประมาณ 2560-2564   
      รองคณบดีฝายวิจับและพัฒนา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําป 

งบประมาณ 2560-2564  ซ่ึงมีการปรับปรุงขอมูลในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลวิสัยทัศน  คานิยม  ขอมูล
ประกอบบุคลากร  ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ของคณะ  เปนตน  รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ และเห็นควรใหแกไขคําผิด - คําถูก  รวมถึงการจัดรูปแบบรูปเลม  และ
ใหคณบดีถายทอดใหบุคลากรทราบตอไป 

 

4.7  การพิจารณารายงานประจําป  2563   
      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานประจําป  2563  ซ่ึงเปนการ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายละเอียดดังท่ีนําเสนอ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  และใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง  กอนสงมหาวิทยาลัย              
ตอไป 
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4.8  การขอจัดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการกับ  The Center  for  Southeast Asian  

Studies (CSEAS) at the University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมรกิา   

      รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอจัดทําบันทึกความรวมมือทาง   
วิชาการกับ  The Center  for  Southeast Asian Studies (CSEAS) at the University of Wisconsin-Madison 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ดวย รองศาสตราจารยกนกวรรณ  มะโนรมย  สังกัดหลักสูตรการพัฒนาสังคม  และประธาน
คณะกรรมการศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง      มีความประสงคท่ีจะจัดทําความรวมมือทางวิชาการกับ  The 
Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) at the University of Wisconsin-Madison ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา  เดิม  University  of  Wisconsin-Madison  และศูนยวิจัยฯ  มีความรวมมือทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง   โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการวิจัยดานการจัดการทรัพยากรน้ําและชุมชน  รวมท้ังมอบทุนการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการนี้  การ
จัดทําบันทึกความรวมมือทางวิชาการนี้มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตศึกษา   หลักสูตรสังคมศาสตรและการพัฒนา  ซ่ึง
คาดวาจะเปดหลักสูตรในปการศึกษา  2564   การแลกเปลี่ยนบุคลากร   การพัฒนางานวิจัยและการเขียนบทความ
ทางวิชาการ   และการรวมดําเนินกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคณะอยางยิ่ง 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
5.1  การรายงานความกาวหนาผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2563   

                    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  แจงท่ีประชุมทราบวาการรายงานความกาวหนาผลการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2563  นายเสนาะ  เจริญพร  อาจารยหลักสูตรการพัฒนาสังคม  ไดรับอนุมัติใหลาศึกษา
ตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร ม.ธรรมศาสตร  ตั้งแตปการศึกษา  2558  ขอรายงานผลการศึกษา 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ขณะนี้อยูระหวางทําวิทยานิพนธเรื่อง  "ความรักกับความสัมพันธในสื่อสิ่งพิมพของ
ผูหญิงชวงทศวรรษ  2490" 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

5.2  ผลการพิจารณารับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาญ่ีปุนและการ    
ส่ือสาร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ของสํานักงาน ก.พ.  

       รองคณบดีฝายวิชาการ    แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณารับรองคุณวุฒิหลักสูตร          
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  ของสํานักงาน ก.พ.  โดย
สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แจงวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ไดผานการพิจารณารับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. แลว  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 
2563 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
5.3  ผลการขอหารือเกี่ยวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา   

      รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการขอหารือเก่ียวกับการรับรองการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา  ตามท่ี คณะศิลปศาสตร ไดขอหารือเก่ียวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ท่ี

เลือกเรียนวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  นั้น  งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  ไดแจงผลการหารือ วา
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จากการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษานั้น  งานทะเบียน ฯ  จะดําเนินการตรวจสอบโครงสราง

หลักสูตร  หากรายวิชาในแตละหมวดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  นักศึกษาก็สามารถสําเร็จการศึกษาไดตาม

หลักสูตรกําหนดไวได  โดยการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรใดใหเปนไปตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร

นั้น ซ่ึงหากเกณฑการสําเร็จการศึกษาไมไดระบุเง่ือนไขเก่ียวกับการเขาศึกษาวิชาโท  นักศึกษาก็สามารถสําเร็จ

การศึกษาได 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

5.4  การตรวจสอบ/ติดตาม  กรณีนักศึกษาประสงคขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา    
เนื่องจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

       รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบผลการตรวจสอบ/ติดตาม  กรณีนักศึกษา

ประสงคขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา    เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดวย กองบริการ

การศึกษาขอตรวจสอบ/ติดตาม   กรณีมีนักศึกษาประสงคขอขยายเวลาการสําเร็จการศึกษา  ขอใหนําเสนอเรื่องตอ

งานทะเบียน ฯ  ภายในวันท่ี  8  มกราคม  2564 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

 5.5  ผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี 11/2563   
      รองคณบดีฝายวิชาการ    แจงท่ีประชุมทราบผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติสภา          

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี 11/2563  เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2563  ดวย สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ไดแจงมติการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวและ
บริการ  หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564   

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
5.6 การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของสภา                                                                                            

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงภายในปการศึกษา  2564 

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (อาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อ     

สาขาวิชาในภายหลัง)  เขาท่ีประชุมครั้งท่ี  6/2564 

1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร เขาท่ีประชุมครั้งท่ี 

7/2564 

1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร เขาท่ีประชุมครั้งท่ี 

7/2564 

1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร เขาท่ีประชุมครั้งท่ี 

8/2564 
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1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  เขาท่ีประชุมครั้งท่ี 8/2564 

1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและบริการ  เขา

ท่ีประชุมครั้งท่ี 7/2564 

2. หลักสูตรใหม 

2.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร  เขาท่ีประชุมครั้งท่ี  5/2564 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

5.7  กําหนดการทําแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ  2565-2569   

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา    แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการทําแผนยุทธศาสตร   ประจําป                   

งบประมาณ  2565-2569  รายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับท่ี วันเวลา การดําเนินงาน 
1 ภายใน ก.พ. 2564 สํารวจความคิดเห็นผานแบบสอบถาม   
2 ภายใน เม.ย. 2564 กลุมท่ี 1 รองคณบดีฝายบริหาร /รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา / 

รองคณบดีฝายวิชาการ + คณะอนุกรรมการซ่ึงประกอบดวยประธาน
หลักสูตร 10 หลักสูตร รวมจัดทําแผนบุคลากร ป 2565-2569 
กลุมท่ี 2  คณะกรรมการแผน + คณะอนุกรรมการ 5 คน รวมจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร ป 2565-2569 

3 กอน 15 พ.ค. 2564 จัดทํารางแผนยุทธศาสตร ป 2565-2569 
4 พ.ค. 2564 เสนอแผนยุทธศาสตร ป 2565-2569 ใหท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5 มิ.ย. 2564 เสนอท่ีประชุมบุคลากรคณะใหความเห็นชอบ 
6 มิ.ย. 2564 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติแผนยุทธศาสตร  

ป 2565-2569 
7 ก.ค. 2564 เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและนําเขาเสนอในคณะกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการขออนุมัติลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

               ประธาน   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   
ครั้งท่ี  10/2563   เม่ือวันท่ี  26  พฤศจกิายน  2563  ไดเห็นชอบใหนางสาวสุรีรัตน  บุบผา  พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย  ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 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) กรุง
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ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส   โดยเปนไปตามขอหารือและขอตกลงรวมกันกับหลักสูตรประวัติศาสตร  โดยจะไม
กระทบภาระการสอน นั้น  ซ่ึงคณะไดสงเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยตอมามหาวิทยาลัยไดสงเรื่องกลับมายังคณะเพ่ือให
พิจารณาทบทวนเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีบุคคลดังกลาวจะไปศึกษาตอ  ดังนั้น  บุคคลดังกลาวจึงไดสงขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการขออนุมัติลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  

      ในการนี้  ท่ีประชุมไดอภิปรายกันในเรื่องดังกลาว   และมีความเห็นวาการลาศึกษาตอเปน
แผน  by research  ไมกระทบตอภาระงานสอนในปจจุบัน  สาขาวิชาท่ีเรียนมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรของ
คณะท่ีมีอยูในปจจุบัน และมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรของคณะศิลปศาสตร ไดแก ดานผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงคณะใหความสําคัญกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร ดานการสรางผลงานวิจัยและการเผยแพร เพ่ือสรางหลักสูตรใหมและหลักสูตรระยะ
สั้นท่ีเปนความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน  อีกท้ังคณะไดพัฒนาหลักสูตรใหม คือ หลักสูตรการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร   ไดอยูระหวางการรางหลักสูตรซ่ึงมีความเก่ียวของกับสาขาวิชาโบราณคดี 
ซ่ึงหากคณะมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ   มีคุณวุฒิการศึกษาและมีความรูโดยตรงทางดานโบราณคดี  ก็จะทําให
หลักสูตรมี  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   และอาจารยผูสอนท่ีความสามารถสูงในการสรางเครือขายทางวิชาการ
และการวิจัยในระดับสากล สามารถบูรณาการการสอนและการวิจัยในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบใหนางสาวสุรีรัตน  บุบผา   ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
 

6.2  แนวทางการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 

      ผูชวยศาสตราจารยอรนุช  ปวงสุข  ผูแทนคณาจารยประจํา  หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนว
ทางการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  เนื่องจากประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
สอบถามวาภาระงานของประธานหลักสูตร ฯ ครอบคลุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประธานหลักสูตร ฯ 
ตรวจสอบขอมูลดวยนั้น  เปนภาระท่ีมากเกินไปหรือเกินขอบเขตท่ีตองรับผิดชอบหรือไม  เนื่องจากอาจารยภายใน
หลักสูตรมีเปนจํานวนมาก  อีกท้ังปจจุบันมีอาจารยบางสวนไดมีความประสงคจะสังกัดหลักสูตรศึกษาศาสตรอยาง
ชัดเจน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยมีความเห็นวาควรแบงบุคลากรในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร   ออกเปน  3  หลักสูตร  คือ  กลุมหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   กลุมหลักสูตรศึกษาศาสตร   และ
กลุมรายวิชาศึกษาท่ัวไป (ภาษาอังกฤษ)  โดยขอใหหลักสูตรทําบันทึกขอความเสนอพรอมแนบรายชื่ออาจารยท่ี
ประสงคจะสังกัดแตละหลักสูตร 

 

6.4  การทําลายขอสอบ คณะศิลปศาสตร  

      รองคณบดีฝายวิชาการ   แจงท่ีประชุมทราบวาคณะไดแตงต้ังคณะกรรมการทําลายขอสอบ
คณะศิลปศาสตร  เพ่ือดําเนินการทําลายขอสอบ  ในชวงป พ.ศ.2560 - 2562  ท้ังนี้  งานวิชาการไดแจงใหอาจารย
ทุกทานทราบเรียบรอยแลว  หากอาจารยทานใดประสงคจะทําลายขอสอบในชวงเวลาดังกลาวสามารถแจงท่ีนาง
ปาณฑรา  ศิริทวี  เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

มติท่ีประชุม    รับทราบ    

 

เลิกประชุมเวลา    12.25  น. 
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(นางฐิตินันท   ภูนิคม)              (ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ)                    
             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ                           กรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชมุ     

 
 
 

              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งท่ี  2/2564   เม่ือวันศุกรท่ี  19  กุมภาพันธ  2564 
 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  
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