
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  8 / 2556 

วันศุกร์ที่  16  สิงหาคม  2556  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

6.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ             ผูแ้ทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย    ติดราชการ 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

3.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

4.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การต่อสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้ดําเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างดังกล่าว    ซึ่งปรากฏว่าบุคลากรทุกคนที่ได้รับการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง  ผ่านการประเมินทุกคน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การตอบรับเปน็เจ้าภาพร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อีสาน-ลาว-เขมรศึกษา : ในกรอบประชาคมอาเซียน” 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  “อีสาน- 

ลาว-เขมรศึกษา : ในกรอบประชาคมอาเซียน”  กับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ร่วมกับ มลูนธิิ 

โตโยต้าประเทศไทย บริษัทโต้โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  28-29  พฤศจิกายน   

2556 ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม U-Place อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อส่งเสริม 

การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับอีสาน-ลาว-เขมรศึกษา  ในมติิต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ 

การเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม      

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  7/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  7/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

7/2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การจัดแผนการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 สําหรบันักศึกษาเก่า (รับเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคระกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  วันที่  2  กรกฏาคม  2556  เห็นชอบให้งานทะเบียน ฯ กองบริการการศึกษา  แจ้งคณะ / หลักสูตร   

พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอการจัดแผนการศึกษาในปีการศึกษา  2557  สําหรับนักศึกษาเก่า ซึ่งเป็นนักศึกษา 

ที่รับเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557  โดยเสนอให้พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  แผนการจัดการศึกษาภาคต้น  ปี 

การศึกษา  2557  ซึ่งมีจํานวน  2  แบบ  คอื แบบพิเศษ และแบบปกติ  ดังนี้ 
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1. แบบพิเศษ 

                 1.1  ภาคการศกึษาต้น  เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน  2557  จัดการศึกษา 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1  มถิุนายน – กรกฎาคม  2557  จดัการศึกษาลักษณะเดียวกับภาคฤดูร้อน 

ช่วงที่ 2  สิงหาคม – พฤศจิกายน  2557  จัดการศึกษาลักษณะเดียวกับภาคปกติ   

1.2  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2558   จัดการศึกษาลักษณะเดียวกับภาค 

ฤดูร้อน 

ทั้งนี้  งานทะเบียน ฯ จะจัดทําประกาศรองรับการจดัการศึกษาแบบพิเศษ และการจดัเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อนักศึกษา  เพื่อเป็นการเยียวยาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการ 

สอนแบบพิเศษนี้ 

  2. แบบปกติ 

  2.1  ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน  2557  จัดการศึกษาแบบภาคปกติ 

  2.2  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  2557  จัดการศึกษาแบบภาคปกติ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ส่วนการจัดการเรียนการสอนจะมีค่าตอบแทนให้อาจารย์ 

ผู้สอนหรือไม่นัน้ คณะจะเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

3.2  การขอทบทวนกรณีการจดรายงานการประชุมของสาขาวิชาตา่ง ๆ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2556   

เห็นชอบให้ทุกสาขาวิชาประชุมหารือเพื่อทบทวนการจดรายงานการประชุมของสาขาวิชา ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ 

แจ้งผลการประชุม ดังนี้ 

1. สาขาวิชามนุษยศาสตร์  เห็นควรให้นักวิชาการศึกษา ทําหน้าที่จดรายงานการประชุมเช่นเดิม 

2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก เห็นควรให้นักวิชาการศึกษา ทําหน้าที่จดรายงานการประชุม 

เช่นเดิม 

3. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก ไม่มีมติเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ ที่จะ 

ต้องจดรายงานการประชุม 

4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีอาจารย์ที่ยินดีจะรับผิดชอบการจดรายงานการประชุมแล้ว 

ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ 

ค่างานของหน่วยงาน  เพื่อกําหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ดังนั้น  จึงเสนอให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  โดยจะพิจารณาในวาระพิจารณาต่อไป   
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3.3  การพิจารณาเสนอชื่อและผลงานอาจารย์เข้ารบัการคัดเลือกโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย  

(ASAIHL-Thailand Awards)  พ.ศ.2556  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ์

ครั้งที่  7/2556  เห็นชอบใหห้ัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อและผลงานอาจารย์เข้ารับการคัดเลือกโครงการรางวัล 

อาจารย์ดีเด่น  สออ.  ประเทศไทย  (ASAIHL-Thailand Awards)  พ.ศ.2556  ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2556   

นั้น  ปรากฎว่าไม่มีสาขาวิชาใดเสนอชื่อ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การแต่งตั้งและภาระหน้าทีค่ณะกรรมการจรรยาบรรณบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา  1/2556  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  7/2556  เห็นชอบใหง้านวิชาการสํารวจอีกครั้งว่ามีอาจารย์คนใดยังไม่ได้แจ้งข้อมูลการสอนเกิน  โดยให้ส่งข้อมูล 

ภายในวันที่  19  กรกฎาคม  2556  นั้น  ปรากฏว่ามีอาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ขอเบิกค่าสอน 

เกินเพิ่มอีก 1 คน  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ   และอาจารย์อีก 2 คน  ไม่ขอเบิกค่าสอนเกิน  คือนางสาว 

ยุวดี  จิตต์โกศล  และนางสาววกุล  นิมิตโสภณ   ดังนั้น  การเบิกค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษา  1/2556  จึงเป็นจํานวน 

เงินทั้งสิ้น  331,200  บาท  ทั้งนี้  งานวิชาการได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การรณรงค์การประหยดักระแสไฟฟา้ คณะศิลปศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการรณรงค์การประหยัดกระแสไฟฟ้า  

คณะศิลปศาสตร์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 7/2556  แล้ว  ซึ่งมีเงื่อนไขบางอย่าง 

ที่ไม่สามารถดาํเนินการได้  ดังนี้ 

1. อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมบางห้อง  ไม่สามารถปิดเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ   ในช่วง 

เวลา  20.00 – 08.00 น.  ได้  เนื่องจากเป็นเบรกเกอร์เดียวกับเบรกเกอร์ที่ใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้า 

2.  การจัดพิมพ์ตารางสอน เพื่อนําไปติดไว้ที่หน้าห้องเรียนทุกห้อง นั้น  ไม่สามารถดําเนินการได้   

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ห้องอยู่ตลอดเวลา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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3.7  การขออนุมัติจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาระบบ 

สารสนเทศเพือ่การจัดการ  หากทราบผลการประชุมจากคณะวิทยาศาสตร์แล้ว  จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.8  การขออนุมัติจัดซื้อรถตู้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะอยู่ระหว่างการสํารวจและสืบหาข้อมลู  ร้านทีข่าย 

รถตู้พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่จําเป็น  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9  การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์สาํรอง คณะศลิปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าได้เชิญผู้ที่เคยทําหน้าที่พนักงานขับรถยนต์สํารอง  ใน 

สํานักงานเลขานุการ  มาประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งต้ังพนักงานขับรถยนต์สํารอง  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ 

เสนอให้ยกเลิกการมีพนักงานขับรถยนต์สํารอง   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ ตามตําแหน่ง 

ของตนเองอยู่แล้ว และการขบัรถมีความเสีย่งหากเกิดปัญหาขึ้น  เนื่องจากไม่ใช่ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ทั้งนี้  ได้ 

สอบถามนายศักด์ิสิทธ์ิ   คณะเมือง   พนักงานขับรถยนต์คณะแล้ว  ทราบว่าการขอจองรถมีการจองซ้ําซ้อนกันไม่บ่อย 

ในการนี้  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะยกเลิกการแต่งต้ังพนักงานขับรถยนต์สํารองหรือไม่ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการมีพนักงานขับรถยนต์สํารอง 

 

3.10  การจัดต้ังกลุ่มผูส้อนวิชาพลศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้สอบถามความคืบหน้าในการจัดต้ังกลุ่มผู้สอนวิชา 

พลศึกษาไปยังกองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  ปรากฏว่ากองการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะดําเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง     

 

3.11  การเปดิหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุม่น้ําโขง  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ดําเนินการส่งเรื่องการขออนุมัติเปิดหลักสูตร 

ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ในปีการศึกษา  2557  ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว  และอธิการบดีได้เกษียนเรื่องให้ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.12  การรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชามาศึกษา / แลกเปลี่ยนระยะสั้น   

  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมียนเจย  

ราชอาณาจักรกัมพูชามาศึกษา / แลกเปลีย่นวัฒนธรรม  ระยะสั้น จํานวน 2 ราย ได้เดินทางมาถึงคณะแล้ว  ทั้งนี้  มีการ 

เปลี่ยนแปลงนกัศึกษา  จากเดิม  Ms. Mann Vechet  สาขาการพัฒนาสังคม  ช้ันปีที่ 4  เป็น  Ms.Youk  Sokin  สาขา 

ภาษาอังกฤษ  ช้ันปีที่ 4 

    มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.13  การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นนักศึกษากับสถาบนัอุดมศึกษาในอาเซยีน  ภายใต ้

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ  2556 

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการคัดเลือกนักศึกษา 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซยีน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียน ประจําปีงบประมาณ  2556  ซึ่งมีนกัศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 10 คน  นั้น  ปรากฏว่ามีนักศึกษา  1 คน 

ได้แก่  นางสาวณัฏฐา  ผูกมติร   ไม่สามารถเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาได้   เนื่องจากติดงานกิจกรรมของหลักสูตร 

ในการนี้  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  และนางสาวกิตติญา  พรหมพา   เป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษาเพื่อ 

ประสานงาน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขอร่วมบริจาคจัดซื้ออปุกรณ์ทําบ้านปลาบึก  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการร่วมบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทําบ้านปลาบึกและจัดทาํห่วงโซ่อาหาร 

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการขนย้ายปลาบึกจากอ่างเก็บน้ํา 70 ไร ่ มาไว้ที่อ่างเก็บน้ําหนองอีเจมแล้ว  จํานวน 6 ตัว   

และคาดว่ายังคงเหลือที่อ่างเก็บน้ํา 70 ไร่  ประมาณ 6-7 ตัว  ดังนั้น  สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  จึงขอ 

ความอนุเคราะห์จากคณะร่วมบริจาค ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทําบ้านปลาและจัดทําห่วงโซ่อาหาร  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติร่วมบริจาค  1,000 บาท 
 

4.2  แผนปฏบิัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2557   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  2557  โดยนางสาว 

กชพรรณ  บุญฉลวย  ได้นําเสนอข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ข้อมลูที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ยังไม่ 

สมบูรณ ์

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้นําข้อมูลมาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์และ 

ขอให้แจ้งรายละเอียดในการใช้เงินในแต่ละหมวดให้ชัดเจน  ทั้งนี้  จะขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะประชุมในวาระ 
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พิเศษต่อไป 
 

4.3  (ร่าง) ประกาศบันทึกข้อตกลงระหวา่งคณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   กับคณะศลิปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี กับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ  เช่น   

แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนและการฝกึอบรม   ร่วมมือทางการศึกษาและการค้นความวิจัย  เป็นต้น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 

4.4  สรุปค่าเป้าหมายผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปค่าเป้าหมายผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในช่วงแผนพัฒนา 

การศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   เพื่อเร่งรัดการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ 

ศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในตัวช้ีวัดดังกล่าว  และให้ส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป   

ทั้งนี้  ขอให้เพิม่หมายเหตุ  เพื่ออธิบายความหมายของแต่ละตัวช้ีวัด  
 

4.5  การตรวจสุขภาพประจําปี 2556  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสุขภาพประจําปี 2556  โดยเสนอตาราง 

เปรียบเทียบโปรแกรมการตรวจของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสุขภาพกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดยให้ตรวจสอบข้อมูลว่า หากมีบุคลากรประสงค์จะตรวจเพิ่มเติม  สามารถทําได้หรือไม่และเบิกจา่ยอย่างไร 
 

4.6  การทําประกันอุบัติเหตสุ่วนบคุคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ประจําปี 2556  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร 

คณะศิลปศาสตร์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ประจําปี 2556    เนื่องจากประกันอุบัติเหตุดังกล่าวจะสิ้นสุดความ 

คุ้มครอง ในวันที่ 17 กันยายน 2556   จึงเสนอพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความ 

เสี่ยง จํานวน 9 ราย  ดังนี้  1. นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  2. นายจักราวุธ นิลาศน์  3. นายธีระยุทธ  ทองบ่อ 4. นายวรวุฒิ  

คําบุญมา  5. นายวิชัย  เมทาสิงห์   6. นายบัวทอง สีเกิด  7. นายกมล  โสภาสิน  8. นายสมชาย สิริวรรณ    และ  

9. นายศักด์ิสิทธ์ิ คณะเมือง  ค่าประกันอุบัติเหตุคนละ  1,400 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,600  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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 4.7  หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑก์ารประเมินลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

คณะศิลปศาสตร์  เพื่อให้การพิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  มีเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น 

มาตรฐานเดียวกัน  จึงได้กําหนดเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินขึ้น  ทั้งนี ้ ได้ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหัวหน้า 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  และผู้บรหิารเรียบร้อยแล้ว 

และจะจัดทําเป็นภาษาอังกฤษต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  

และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศทราบเบื้องต้นว่าจะมีการปรับ 

เกณฑ์การประเมิน   
 

4.8  หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงนิเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑก์ารพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษลูกจ้าง 

ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้คณะ รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับที่ เกณฑ์การพิจารณา อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
1 อายุงาน 3 ปีขึ้นไป 

วิธีการจ่าย : จ่ายทุกเดือนตลอดการจ้าง 
เดือนละ 1,000 บาท 

2 จ่ายเงินเพิ่มพิเศษเพิ่มจากข้อ (1) สําหรับการจ้างในรอบปี
ถัดไป (1 ปี) หากมีผลคะแนนการประเมินต่อสัญญาจ้าง 
ดังนี้ 
ตํ่ากว่า 80 คะแนน     
80 - 85 คะแนน         
86 - 90 คะแนน  
91 – 95 คะแนน         
96 – 100 คะแนน   
วิธีการจ่าย : จ่ายตามผลการประเมินในแต่ละรอบ โดย
พิจารณาจากผลคะแนนการประเมินต่อสัญญาจ้างในรอบ
การประเมิน  และผลงานอื่น ๆ เช่น วิจัย บทความ 
นวตักรรม     

 
 
 
- 

ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 
ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง 
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
ร้อยละ 6 ของค่าจ้าง 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  แต่ทั้งนี้  คณะจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อพิจารณาต่อไป   
  

4.9  หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวชิาการกรณีไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการกรณีไป 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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4.10  การวิเคราะหค์่างานของหน่วยงาน เพื่อกําหนดกรอบเสน้ทางความก้าวหน้าของตําแหน่งประเภททั่วไป และ
ประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557-2560 มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการวิเคราะห์ค่างานของหน่วยงาน เพื่อกําหนดกรอบ 
เส้นทางความก้าวหน้าของตําแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  พ.ศ. 2557-2560 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เชิญผูบ้ริหารร่วมประชุมพิจารณา 

การวิเคราะห์ค่างานแต่ละตําแหน่ง เพื่อกําหนดกรอบเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตําแหน่งอีกครั้ง 
 

4.11  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง การคิดภาระงานรายวชิาการศึกษาอสิระ ประสบการณ์การฝึกงาน  
โครงการบูรณาการ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณา  (ร่าง)  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรือ่ง  การคิด 
ภาระงานรายวิชาการศึกษาอิสระ   ประสบการณ์การฝึกงาน  โครงการบูรณาการ   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ซึ่งประกาศดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
4.12  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบติัของอาจารยค์ณะศิลปศาสตร์เก่ียวกับการเปน็อาจารย ์
สอนรายวิชาระดับปรญิญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ สําหรับนักศึกษาคณะ/ หน่วยงานต่างๆ   ภายในมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณา  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรือ่ง แนวปฏิบัติ 
ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เกี่ยวกับการเป็นอาจารย์สอนรายวิชาระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์  สําหรับ
นักศึกษาคณะ/ หน่วยงานต่างๆ   ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากคณะได้จัดการเรียนการสอนให้คณะ /  
หน่วยงานที่มีนักศึกษาโครงการพิเศษ รวมถงึการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย  ซึง่ประกาศดังกล่าวผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.13  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดสอบและการจัดภาระการคุมสอบ คณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ 
จัดสอบและการจัดภาระการคุมสอบ   คณะศิลปศาสตร์    ซึ่งประกาศดงักล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารงานวิชาการแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.14  การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของผูดํ้ารงตําแหน่งอาจารย์   สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารง 

ตําแหน่งอาจารย์   สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเสนอข้อมูลเปรยีบเทียบการกําหนดกรอบภาระงานด้านต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ประกอบการพิจารณา 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้งานวิชาการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารง 

ตําแหน่งอาจารย์    โดยพิจารณาเลือกเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัยที่มีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในแต่ละเกณฑ์  และส่งให ้

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.15  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาทีเ่คยศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ระหว่างภาค 

การศึกษา  ด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับทุนไปศึกษาที่  คณะเวียดนามศึกษาและ 

ภาษาเวียดนาม  มหาวิทยาลยัสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์   สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย    สาธารณรัฐสังคม 

นิยมเวียดนาม (ระหว่างภาคการศึกษา)  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียนของสาํนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาํปี  2556  จํานวน 7 ราย  ดังนี้ 
ชื่อ-สกุล รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ 

1. นางสาวกุหลาบเพชร  สมตน 
    รหัสประจําตัว 5314400021 

1.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (88.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 1.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (95.80%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

2. นายจตุพร  ศิริชาติ 
    รหัสประจําตัว 5314400043 

2.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (89.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 2.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (95.80%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

3. นางสาวยุภาพร  ชายแก้ว 
    รหัสประจําตัว 5314401831 

3.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (85.50%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 3.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (97.00%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

4. นายเกียรติศักด์ิ  พิริยะวิวัฒน์วงศ ์
    รหัสประจําตัว 5414400033 

4.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (91.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 4.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (97.90%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

5. นางสาวชวิรกาญจน์  โนใหม่ 
    รหัสประจําตัว 5414400105 

5.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (88.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 5.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (96.80%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

6. นายพงษ์ทวี  บุญทน 
    รหัสประจําตัว 5414400655 

6.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (92.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 6.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (97.60%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 

7. นางสาวทศพร  โล่ห์เงิน 
    รหัสประจําตัว 5414401041 

7.1 Vietnamese III   3 หน่วยกิต 
เกรด A (82.00%) 

1413 201 ภาษาเวียดนาม 3  
(Vietnamese III)  3 หน่วยกิต 

 7.2 Vietnamese for Tourism 
3 หน่วยกิต   เกรด A (95.60%) 

1413 463 ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว 
(Vietnamese for Tourism)  3 หน่วยกิต 
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ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

เรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.16  กิจกรรมในรายวชิา/หลักสูตร  งบประมาณเกิน 50,000 บาท  ภาคการศึกษา 1/2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  งบประมาณเกิน 

50,000 บาท  ภาคการศึกษา  1/2556  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

 

ลําดับ กิจกรรม วันจัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ณ สถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา 
กรุงเทพ และกาญจนบุรี 

14-17 ตุลาคม 2556 73,180 น.ส.สุรัชดา  คนึงเพียร 

2 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์และการ
ปฏิบัติงานนําเที่ยว ณ สถานที่ กรุงเทพ 
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  พิษณุโลก   สุโขทัย 
และกําแพงเพชร 

13-19 ตุลาคม 2556 147,580 นายสุวภัทร ศรีจองแสง 

  ทั้งนี้  ทั้งสองโครงการ  ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรและงานการเงินได้ตรวจสอบแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.17  (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง การเชญิอาจารยพ์ิเศษและวิทยากร ระดับปริญญาตรี  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรือ่ง การเชิญ 

อาจารย์พิเศษและวิทยากร ระดับปริญญาตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2556  เป็นต้นไป  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

4.18  การพิจารณาเพิ่มจาํนวนแม่บ้านอาคารสถาบันภาษาและวฒันธรรม  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มจํานวนแม่บ้านอาคาร 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีจํานวนห้องเรียนค่อนข้างมาก และจึงให้มีภาระงานในการทํา 

ความสะอาดห้องเรียนมากด้วย  แต่มแีม่บ้านเพียง 2 คน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติใหเ้พิ่มจํานวนแม่บ้าน  แต่เสนอให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน 

กันทํางานระหว่างอาคารปฏิบัติการทางภาษา และ อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

 

4.19  การพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนนิกิจกรรมในรายวชิา/หลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมในรายวิชา/ 
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หลักสูตร เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ังเฉพาะคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมกลางของหลักสูตร  โดย 

สามารถนํามานับเป็นคะแนนในการประเมินเลื่อนเงินเดือนได้ 
 

4.20  การเสนอชื่อผูท้รงคณุวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศกัด์ิ  ประจําปกีารศึกษา 2555 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับ 

ปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปีการศึกษา 2555  โดยให้ช่ือพร้อมประวัติและผลงาน  ภายในวันที่  16  กันยายน  2556 

ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ขอเสนอทูลเกล้า ฯ   ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชาภาษาจีน  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ทูลเกล้า ฯ   ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

สาขาวิชาภาษาจีน  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 การรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุพฒัน์   
กู้เกียรติกูล  

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   

กู้เกียรติกูล  ได้รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ครั้งที ่1  ดังนี้ 

1. ดําเนินงานวิจัย  เรื่อง  Grammaticalization in Thai and Chiness with Reference to  

English Syntax  แล้วเสร็จ ร้อยละ 65   

2. ดําเนินการพัฒนาตํารา “วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ”  แลว้เสร็จ ร้อยละ 90 

3. ปรับปรุงเอกสารคําสอนวิชา “ภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และให้งานบุคคลประสาน  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   

กู้เกียรติกูล  ให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน เพื่อประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

5.2 ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศกึษา/แลกเปลีย่นระยะสัน้ ณ คณะศลิปศาสตร์   

   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัย  

Royal  University  of  Phnom  Penh  จํานวน  2  คน  ได้แก่  Mr.Chap  Vikrant  และ  Mr.Phork  Visal 

มาศึกษา / แลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ  คณะศลิปศาสตร์    ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของคณะ 

ศิลปศาสตร์   เป็นระยะเวลา  1  เดือน   ต้ังแต่วันที่  5  สิงหาคม  2556  ถึงวันที่  5  กันยายน  2556   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3 การมอบเงนิจากการอบรมวชิาการให้แก่คณะ   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  และนาง 
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ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ   ได้มอบเงินจํานวน  50,000 บาท    จากการจัดอบรมโครงการบริการให้กับนกัวิชาการในประเทศ 

ลุ่มแม่น้ําโขง  6  ประเทศ  เรื่อง Mekong Hydropower  Governance  Curricular (MHGC)   เมื่อวันที่   3 - 11  

สิงหาคม  2556  ที่นครเวียงจันทน์  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   เพื่อให้คณะใชเ้ป็นงบประมาณ 

ในการจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปีของคณะตามที่เห็นสมควร 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  ข้อมูลการดําเนินการเกีย่วกับหลักสูตรใหม่ ระดับบณัฑิตศึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรใหม ่ ระดับ 

บัณฑิตศึกษา  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่  ในปีการศึกษา  2557   โดยมีการดําเนินการเกี่ยวกับ 

การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงปี 2554 – 2556  จาํนวน 3  หลักสูตร   ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา 

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557   และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

6.1  การบริหารจัดการดา้นการเรียนการสอนของวิทยาเขตมุกดาหาร 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ารองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  อาจารย์กลุม่ 

วิชาพลศึกษา  ได้แจ้งว่าวิทยาเขตมุกดาหาร  มีการเปิดรายวิชาพลศึกษาเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ทราบก่อน 

ซึ่งทางกลุ่มพลศึกษาแจ้งว่าควรจะมีช่ืออาจารย์ของคณะเป็นผู้สอนร่วมด้วย     เพื่อจะได้มีการพิจารณาเกณฑ์การให ้

คะแนนนักศึกษาร่วมกัน  ทั้งนี้  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าอาจารย์ในสาขาวิชา 

ที่ไปสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)   แจ้งว่าไม่เคยได้รับการติดต่อประสานงาน 

จากวิทยาเขตมุกดาหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเลย จึงขอหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าคณบดีจะประสานงานกับวิทยาเขตมุกดาหาร   เพื่อแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวต่อไป 
 

 6.2  ห้องเรียนไม่พร้อมในการใช้งาน 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีอาจารย์ฝากแจ้งว่ามีอุปกรณ์ในห้องเรียนที่ไม่ 

พร้อมในการใช้งาน  เมื่ออาจารย์เข้าไปทําการสอน   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ประสานกับงานโสตทัศนศึกษาและ 

แม่บ้านต่อไป 
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6.3  การปรับปรุงบรเิวณทีจ่อดรถอาคารสถาบนัภาษาและวัฒนธรรม 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาปรับปรุงบริเวณที่จอดรถ 

อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม เพื่อใหม้ีพ้ืนที่ในการจอดรถได้มากขึ้น 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
 

6.4 การขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาช่วยงานในศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อมาช่วยงานในศูนย์การ 

เรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  แทนการให้นักศึกษามาช่วยงาน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    13.40  น. 
 
 
 
 

          


