
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ  1 / 2557 

วันพุธที่  5  มีนาคม  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

6.  นางสาวสุรชัดา  คนึงเพียร        ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     กรรมการ  

7.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  รองศาสตารจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์     กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

6.  นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์   บุคลากร 

7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รกัษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การตอบข้อหารือเก่ียวกับเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการตอบข้อหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ของบุคลากรที่มีระยะเวลาคาบเกี่ยวระหว่างการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ    และกลบัเข้าปฏิบัติ 

ราชการปกติในรอบประเมินเดียวกัน  ซึ่งคณะได้หารือไปยังกองการเจ้าหน้าที่แล้วนั้น  กองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้คณะ 

ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัิติราชการที่คณะกําหนดได้  ทั้งนี้  ได้นําเสนอเกณฑ์การประเมินจากคณะ 

อ่ืน ๆ  กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  เสนอให้ที่ประชมุพิจารณา ดังนี้ 

  1.  คณะวิทยาศาสตร์   ไม่มีเกณฑ์การประเมินเฉพาะ  ใช้เกณฑ์ร่วมกับบุคลากรที่ปฏิบัติราชการปกติ 

ไม่ได้จํากัดระดับผลการประเมิน พิจารณาตามผลการปฏิบัติราชการเป็นหลัก 

  2.  คณะเกษตรศาสตร์  มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็นการเฉพาะ  แต่ไม่ได้จํากัดระดับผลการ 

ประเมิน พิจารณาตามผลการปฏิบัติราชการเป็นหลกั 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของกองการเจ้าหน้าที่ และให้นําแนวปฏิบัติ 

ของคณะอื่น ๆ มาประกอบด้วย  โดยให้คิดคะแนนสําหรบัผู้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   โดยไม่ได้ 

จํากัดระดับผลการประเมิน  คิดค่าคะแนนเป็น  100 คะแนน 
 

4.2  การขออนุมัตินําทนุการศึกษาสําหรบัอาจารยค์ณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ที่คงเหลอืใน 

ปีการศึกษา 2556  เปน็ทุนการศึกษาในปกีารศึกษา  2557  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการนําทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ที่คงเหลือในปีการศึกษา 2556  จํานวน 1 ทุน มารวมเป็นทุนการศกึษาในปีการศกึษา  

2557  เนื่องจากในปีการศึกษา  2556  มผีู้ผา่นการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  4  ทนุ   

ได้แก่   นายพฤกษ์  เถาถวิล    นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์   นายเชาวนันท์  ทะนอก  และนายวิเชียร  อันประเสริฐ   
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ต่อมานางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  ได้ขอคนืทุนการศึกษา   จึงทําให้ทุนการศึกษาในปกีารศึกษา 2556   คงเหลืออีก   

1  ทุน  ดังนั้น  จึงขออนุมัตินําทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกคงเหลือในปีการศึกษา  2556  มาเป็นทุนการศึกษาในปี 

การศึกษา  2557  ซึ่งจะประกาศรับสมัครในเดือนพฤษภาคม  2557 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  โดยทุนการศึกษาในปีการศึกษา  2557  จะมีจํานวน 5 ทนุ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  จํานวนยนืยันสิทธิ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2557 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนยืนยันสิทธ์ิโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  

ประจําปีการศึกษา  2557  ณ  วันที่  4  มนีาคม  2557  รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร แผนรับ สมัคร มาสัมภาษณ์ จํานวนรับจริง จํานวนยืนยันสิทธ์ิ 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 26 445 232 35 16 

การท่องเที่ยว 21 104 29 28 13 

ภาษาไทยและการสื่อสาร 20 95 33 22 11 

ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 20 18 11 11 5 

ภาษาจีนและการสื่อสาร 20 133 67 66 49 

ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 20 88 47 40 31 

ประวัติศาสตร์ 20 51 9 9 4 

การพัฒนาสังคม 30 54 14 14 7 

นิเทศศาสตร์ 20 92 25 25 10 

รวม 197 1080 467 250 146 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2 การจัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรบักระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ครั้งที่  4   

   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้อนุมติังบประมาณ 

ในการจัดโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน   ครั้งที ่4  แลว้  ซึ่งคณะ 

ศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมและจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 - 21  มีนาคม  2557  ณ  โรงแรมยูเพลส   มหาวิทยาลยั 

วิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  การจัดโครงการวิจัย เรื่อง วิธีวิจัยทางภาษาศาสตร์  

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบคณะจะจัดบรรยาย  เรื่อง  การวิจัยทางภาษาศาสตร์  โดย 

ศ.ดร.สมทรง  บุรุษพัฒน์   นกัวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  ปี  2555  เป็นวิทยากร   ในวันที่  21  มีนาคม  2557  เวลา   

09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง LA 305  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวในเว็บไซต์คณะแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  ผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะศลิปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสร 

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 มีผู้มาใช้สทิธ์ิทั้งสิ้น 348  คน  ซึ่งพรรครวมใจศิลปศาสตร์ 

หมายเลข 1  ได้รับการเลือกต้ัง  ด้วยคะแนน  163  คะแนน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

5.5  โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรบัการสอบ TOEIC  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาจะจัดโครงการอบรม 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ TOEIC สําหรับศิษยเ์ก่าและผู้สนใจทั่วไป  ในวันที ่ 15-16 และ 

22-23  มีนาคม  2557  โดยรับสมัครถึงวันที่  13  มีนาคม 2557   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.6 รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ  ของนางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์  

และนางสาวจฬุามาศ  สุวรรณบลู  และแจ้งการรับรองผลการปฏิบัติงานของผูช้่วยศาสตราจารยภั์ทรียา  วิสัยจร   

  ผู้แทนสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชมุทราบรายงานความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ของนางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   และนางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล   

ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าในรอบ  3  เดือน  ครั้งที ่3  โดยการรายงานดังกล่าวเป็นไปตามกรอบภาระงานที่ผู้ขอลา 

เสนอต่อคณะศิลปศาสตร์   และแจ้งการรบัรองผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร   ซึ่งไป 

ช่วยราชการ  ณ  ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

6.1  การมอบรางวัลแก่บคุลากรดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์   

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ   

ในการนี้ ที่ประชุมจึงเสนอให้รางวัลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ด้านการเรียนการสอน 

2. ด้านการทําวิจัย 

3. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ด้านการบริการ 

โดยการพิจารณาด้านการเรียนการสอน  ด้านการทําวิจัย  และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ 

อาจจะพิจารณาจากคะแนนประเมินผลการสอนเฉลี่ย 2  ภาคการศึกษา  เป็นลําดับแรก  และพิจารณาองค์ประกอบ 

ด้านอื่นๆ  ประกอบ   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในแต่ 

ละด้าน  เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 
 

6.2 การขอปรบัแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ 

   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาขอปรับแบบฟอร์มการขออนุมติัไปราชการ 

ต่างประเทศ  โดยขอให้เพิ่มสว่นที่ประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาด้วย 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติว่าไม่ต้องผ่านประธานหลักสูตร  เนื่องจากผู้พิจารณาชั้นต้นคือหัวหน้า 

สาขาวิชา  และผู้อนุมัติ คือ อธิการบดี 
 

6.3 การจัดทําระบบการกรอกภาระงานของอาจารย์ในช่วงปดิภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับงาน 

คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทําระบบการกรอกภาระงานของอาจารย์ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 นัน้ 

บัดนี้  ได้จัดทําระบบเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 
 
 

 


