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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Changing Opportunities in the World of Academic  

Publishing 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  The  Changing 

Opportunities in the World of Academic Publishing  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2557  เวลา  13.30 น.  ณ  

ห้องประชุมดอกจาน  4   โดย  Assoc .Prof. Dr.Danny Unger  ทั้งนี้  มีอาจารย์จากคณะอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย  ซึ่ง  

มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 32 คน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การซักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการในวารสารอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์   
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร 
อิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน์  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอใหส้ถาบันอุดมศึกษาพึงระวังในการ 
พิจารณาเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกสอ์อนไลน์  และควรคํานึงถึงรายการวารสารที่มี 
ความสุ่มเสี่ยงว่าเป็นวารสารที่ไม่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต่อไปผู้ที่ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  จะต้อง 
มีการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    และสาขาวชิาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก  ได้ส่งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  5/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

5/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาเกณฑ์การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
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สําหรับผู้จะขอไปเพิ่มพูนความรู้ ฯ  ประจําปีการศึกษา  2558-2559  ดังนี้ 
1. ระยะการทํางานตามที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2. มีระยะเวลาปฏิบัติงานในคณะมากกว่าผู้อ่ืน ที่อยู่ในแผนของปีที่ขอสมคัรนั้น  ในคราวเดียวกัน 

หลายคน  ซึ่งไม่นับรวมเวลาลาศึกษาต่อ 
3. ต้องสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ  โดยเฉพาะการลาเพื่อทําผลงานเพื่อเตรียมขอตําแหน่ง 

ทางวิชาการ  ต้องมีการดําเนินการดังนี้  ได้แก่  เขียนตํารา  เอกสารประกอบการสอน  บทความจากงานวิจัย   โครงการ 
วิจัยเพื่อรับใช้สังคม    หรือดําเนินการวิจัยเพื่อให้เกิดความย่ังยืน  ส่วนการตีพิมพ์นั้นให้ตีพิมพ์ในวารสารที่ สกอ. กําหนด  
ตามคํานิยามของการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของ สกอ. 

4. ต้องมีบทความฉบับร่างมาเสนอ 
5. ต้องมีโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ 
6. ต้องมีเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของ สกอ. 
7. ในระหว่างที่ขอลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คณะจะไม่จ้างคนเพิ่มในหลักสูตร  

รวมถึงการจ้างอาจารย์พิเศษ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติ  ดังนี้ 
1. รับทราบข้อมูลจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันออก 
2. เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติมเกณฑ์ ดังนี้   

      2.1  การขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นให้คิดค่าถ่วงน้ําหนัก   
      2.2  ผู้ขอต้องอยู่ในแผนการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของคณะ 
      2.3  ผู้ขอต้องไม่ติดค้างโครงการ และตอ้งเคลียร์เอกสารโครงการเสร็จแล้ว 
      2.4  ผู้ขอควรมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  อย่างน้อย 1 เรื่อง  หรือตีพิมพ์บทความในฐานวารสาร 

     2.5  ผู้ที่เคยขอแล้วสามารถเสนอขอได้อีกแต่ต้องพิจารณาตามลําดับคะแนน   
3.  มอบหมายให้รองคณบดีฝา่ยวิจัย  ดําเนินการร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  และให้ที่ประชุมบุคลากรร่วมกันพิจารณา 
ต่อไป 
 

4.2  การพิจารณาแผนพัฒนาบคุลากรตามองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 ประจาํปีการศึกษา 2556   
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรตามองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ประจําปี 

การศึกษา  2556  โดยงานบุคคลคณะ ได้สรุปข้อมูลเสนอที่ประชุม ดังนี้  
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  แบบสรุปอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  แจ้งเพื่อทราบ 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  แบบสรุปอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  แจ้งเพื่อทราบ 
3. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  เกณฑ์ข้อที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เสนอเพื่อพิจารณา             
เกณฑ์ข้อที่ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและพฒันาคณาจารย์ 

และบุคลากรสายสนับสนนุ  ดังนี้ 
- แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (รายงานการเดินทางไปราชการ) 
- แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (แผนการขอรับทุนสําหรับอาจารย์ในคณะ 

ศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) 
- แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (แผนการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ) 
- แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (แผนการลาศึกษาต่อ) 
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รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเอกสาร และเสนอแนะให้หาแนวทางสนับสนุนการพัฒนา 

บุคลากร โดยการปรับแผน ดังนี้ 
  1. การเดินทางไปราชการของสายวิชาการ ให้นับรวมการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD) คณะ 
และสายสนับสนุน ให้เข้าอบรมให้มากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 

2. การขอรับทนุสําหรับอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นัน้ ให้ติดตาม 
ประกาศของ สกอ. และทุนอาจารย์จากแหล่งทุนอื่น ๆ 
  3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อขอตําแหนง่ทางวิชาการ โดยการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความ/การทําวิจัยเพิ่มเติม 
  4. ลดจํานวนการลาศึกษาต่อให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงจาก  14  คน/ปีการศึกษา เป็น 10 คน/ปี 
การศึกษา 

 

4.3  การพิจารณาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจดัต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย  อุบลราชธาน ี(โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียนโดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  อุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการอํานวยการโครงการ อาจารย์ในสังกัดร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีขั้นสงู รายวิชาเรียนล่วงหน้า (AP) รายวิชาภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentor)  เพื่อให ้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือศูนย์วิจัย  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้  คณบดีและหัวหน้าสาขาวิชา 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก  จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการ  ในวันที ่ 17  มิถุนายน  2557  และจะแจ้ง 
รายละเอียดให้ทราบต่อไป 
 

4.4  รายงานผลการสาํรวจข้อมูลแผนความต้องการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ
และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   

ประธาน   เสนอที่ประชุมการพิจารณารายงานผลการสํารวจข้อมูลแผนความต้องการไปปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การลาศึกษาต่อและการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างปีการศึกษา 2558  
ถึงปีการศึกษา  2561  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อมูล  และเห็นชอบแผนการขอตําแหน่งทางวิชาการ  โดยมี 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

1. กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้พิจารณาควบคู่กับเกณฑ์ใหม่ว่าด้วยการกําหนด 

คุณสมบัติการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  จะมีการร่างและนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ 

หารือในที่ประชุมบุคลากรต่อไป 

  2. กรณแีผนความต้องการเรียนต่อปริญญาเอก  ขอให้อิงตามแผนและสามารถปรับแผนทุก  6  เดือน  

ได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการสมัครและการรายงานผลการตอบรับจากสถานศกึษา 
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4.5 การพิจารณาประเดน็จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง แนวคิดและการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป ของกิจกรรม 
พัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ ประจําป ีพ.ศ.2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรือ่ง  
แนวคิดและการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป ของกิจกรรมพัฒนาองค์กร  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ.2557  เมื่อวันที่ 
29  พฤษภาคม  2557  ณ  อารยาโขงเจียมริเวอร์ไซต์รีสอร์ท  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะทํางานการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายหลักสูตร  หัวหน้าสาขาวิชา  และตัวแทนสาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา ๆ ละ 2 คน  ผู้แทนวิชาศึกษาทั่วไป 2 คน  และ 
นักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  คน  รวมทั้งหมด 14 คน 

2. ประชุมบุคลากรเพื่อทํา  Workshop 
3.  นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

4.6  การขออนุมัติลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ของนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์   
ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาฝึกอบรม  

ณ ต่างประเทศ ของนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์  ซึ่งได้รับทุนโครงการ Fulbright Foreign Language Teaching 
Assistant  Program (FLTA)  ประจําปีการศึกษา  2557  ณ  มหาวิทยาลัย  Northern  Illinois  ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา  มีกําหนด  9  เดือน  6  วัน  ต้ังแต่วันที่ 9  สิงหาคม  2557  ถึงวันที ่ 15  พฤษภาคม  2558   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.7  การขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์ชาวไทย สาขาภาษาเวียดนาม จํานวน 2 อตัรา   

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรับสมัคร 
อาจารย์ชาวไทย สาขาภาษาเวียดนาม จํานวน 2 อัตรา  เพื่อให้ได้อาจารย์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานการเปิดหลักสูตรของ  
สกอ. และช่วงแบ่งเบาภาระการสอน เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องสอนรายวิชาต่าง ๆ  ในสาขาวิชาเอกและ 
วิชาโทภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  รวมทั้งสอนรายวิชาเลือกเสรีใหแ้ก่หลักสตูรอื่น ๆ ด้วย 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1. ใหข้ออัตราจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ทีกํ่าลังเปิดรับสมัครอาจารย์  หากไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ในตําแหน่งอาจารย์สังคมศาสตร์  จะนําอัตราดังกล่าวจัดสรรให้ภาษาเวียดนาม  จํานวน  1  อัตรา 
  2. ขอให้หลักสตูรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   ทําเรื่องเสนอขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาว 
ต่างประเทศแทน 
 

4.8 ขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อรบัรางวลัเยาวชนดเีด่น  ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ของสภาพัฒนาการเมือง ประจําปี  พ.ศ. 2557 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการ 
คัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจําปี พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนายบรรลือ  เทียมทัศน์   นักศึกษาหลักสูตรการ 
พัฒนาสังคม   
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4.9  การขออนุมัติแก้ไขข้อมูลในเล่มหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว  หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2553  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขข้อมลูในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553  โดยขอยกเลิกการระบุวิชาเอกใน รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อ 3 หวัข้อ วิชาเอก จาก การวางแผนนโยบายการท่องเที่ยว/ ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เปน็  
“ไม่มี” เนื่องจาก  ตามโครงสร้างไม่ได้ระบุวิชาเอก/ แยกวิชาเอกไว้  ซึ่งจะสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร และเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานของหลักสูตรมากย่ิงขึ้น หากเห็นชอบจักได้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
4.10 การขออนุมัติส่งเกรดเพิ่มเติม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติส่งเกรดเพิ่มเติมในรายวิชา 1421 102 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  กลุม่ที่  82  ที่เปิดในภาคการศึกษา  2/2556  และรายวิชา 1421 322 การแปล 2  ที่เปิดใน 
ภาคการศึกษา  3/2556   โดยรายวิชาดังกล่าวผ่านการแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  เมื่อวันที่  12  
มิถุนายน  2557  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.11  การคาํนวณการจา่ยเงินตกเบิกค่าตอบแทนพเิศษให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวตา่งประเทศ 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการคํานวณการจ่ายเงินตกเบิกค่าตอบแทนพิเศษให้ลกูจ้างชั่วคราว 

ชาวต่างประเทศ  ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การจา่ยเงินเพิ่มพิเศษ 
รายเดือน  เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน   และค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน  ของลูกจ้างชั่วคราวชาว 
ต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2557  เรียบร้อยแล้ว  งานบุคคลจึงได้สรุปยอดประมาณการตกเบิก ดังนี้ 
 
1. คํานวณการจ่ายเงินตกเบิกค่าตอบแทนพิเศษ (นําโบนัสรายปีมาหารเฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือน 20,780/12 =1,740 บาท) 
 
ชื่อ - สกุล อายุงาน เดือนละ ตกเบิก ต.ค. 56 - 

มิ.ย.57 
 ตกเบิก  หมายเหตุ 

Mr. Magnus Findlater 10 ปี 1,740 1 1,740 ครบรอบจ่ายโบนัสทุกเดือน พ.ค.  

Mr. James Slack 4 ปี 1,740 9 15,660   

Mr. Craig McCaughey 8 ปี 1,740 9 15,660   

Mr. Hotta Yoshihiro 6 ปี 1,740 9 15,660   

Ms. Kumiko Mishima 1 ปี 1,740 9 15,660   

Mr. Kadek Sulyantha 8 เดือน 1,740 9 15,660   

Mr. Ono Shuhei 1 ปี 1,740 6 10,440 ลาออก 1 เม.ย. 57 

     90,480  
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2. คํานวณการจ่ายเงินตกเบิกค่าตอบแทนพิเศษ (อายุงาน 3 ปีขึ้นไป มีสทิธ์ิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเพิ่มอีก 
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท) 
 

ชื่อ - สกุล อายุงาน เดือนละ ตกเบิก ต.ค. 56 - มิ.ย.57  ตกเบิก  หมายเหตุ 
Mr. Magnus Findlater 10 ปี 3,000 9 27,000   

Mr. James Slack 4 ปี 3,000 9 27,000   

Mr. Craig McCaughey 8 ปี 3,000 9 27,000   

Mr. Hotta Yoshihiro 6 ปี 3,000 9 27,000   

Ms. Kumiko Mishima 1 ปี 3,000 ยังไม่ครบ 3 ปี -   

Mr. Kadek Sulyantha 8 เดือน 3,000 ยังไม่ครบ 3 ปี -   

Mr. Ono Shuhei 1 ปี 3,000 ไม่ได้ - ลาออก 1 เม.ย. 57 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.12  การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  

   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ามหาวิทยาลัย  ขอให้คณะพิจารณากําหนดชื่อตําแหน่งลูกจ้าง 

ช่ัวคราวใหม่ใหส้อดคล้องกับภาระงาน  ซึ่งต้องเป็นตําแหน่งที่ไม่สูงกว่าคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเดิม  และในการจัด 

เข้าสู่ตําแหน่งใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว  จะต้องเทียบเคียงกับการจัดตําแหน่งลูกจ้างประจําเข้าสู่ระบบใหม่  ซึ่งคณะ 

มีลูกจ้างชั่วคราว  ตําแหน่งคนงาน  จํานวน 3 อัตรา  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดจึงเสนอให้ 

เปลี่ยนชื่อตําแหน่งใหม่เป็น  พนักงานทั่วไป   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้เปลี่ยนชื่อตําแหน่งของลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งคนงาน 

เป็น  ตําแหน่งพนักงานทั่วไป 

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การจัดรายวิชาและห้องเรียนของรายวิชาคณะศิลปศาสตร์ ทีเ่ปดิสอนในภาคการศึกษา 1/2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดรายวิชาและห้องเรียนของรายวิชาคณะ 
ศิลปศาสตร์  ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา  1/2557  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.2  ข้อมูลการปิดดําเนนิการหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพฒันา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. รับทราบ 
การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาแล้ว  ทัง้นี้   ให้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 
การศึกษา  2556  เป็นต้นไป  และให้ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาคนสุดทา้ยพ้นจากหลักสูตรไปแล้ว 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  ผลการพจิารณาการรบัรองคุณวุฒเิพือ่ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเปน็ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ)   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการ 
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการท่องเที่ยว  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.4  กําหนดการเปิดรายวชิา และปฏิทนิการบนัทึกข้อมลู  มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศกึษา  2557   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการเปิดรายวิชา  และปฏิทินการบันทึกข้อมูล  
มคอ.3 - มคอ.7  ปีการศึกษา 2557  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะและสําเนาให้อาจารย์ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ให้ความ 
เห็นชอบหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์  จํานวน  3  หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) 
2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555) 
ทั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนระดับบัณฑิตศึกษาว่าอาจารย์จะต้องมีผลงาน 

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ส่วนกรรมการประจําหลักสูตร  ไม่จําเป็นต้องจบตรงหลักสูตรที่เป็นกรรมการก็ได้ แต่ขอให้ม ี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

5.6  ข้อมูลการรับนักศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศกึษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2557  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลการรับนกัศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา  
เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2557  ขอ้มูล ณ วันที่ 2  มิถุนายน  2557  ดังนี้ 
    

หลักสูตร จํานวนรับขยายโอกาส (คน) สมัคร (คน) ชําระเงินค่าสมัคร (คน) 

1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 30 82 50 

2. การท่องเที่ยว 30 18 11 

3. การพัฒนาสังคม 50 19 8 

4. ภาษาไทยและการสื่อสาร 40 23 15 

5. ภาษาจีนและการสื่อสาร - - - 

6. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร - - - 

7. นิเทศศาสตร์ 30 18 11  

8. ประวัติศาสตร์ 30 5 3 
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9. ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 30 9 4 

10.ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคฯ  40  2  2 

รวม 280 176 104 
    
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.7  กําหนดการขอรบัทุน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุน 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ประจําปี 2558  รายละเอียดดังนี้ 
1. โครงการวิจัยทั่วไป 10  โครงการ  โครงการละ 40,000 บาท 
2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน  6  โครงการ  โครงการละ 25,000 บาท    และโครงการวิจัยสถาบัน   

2  โครงการ โครงการละ  25,000  บาท 
3. โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน  1 โครงการ  โครงการละ 50,000  บาท  

(โครงการต่อเนื่องที่ทําเสร็จแล้ว) 
   โดยส่งโครงร่างงานวิจัย (concept Paper)  เพื่อขอรับทุน  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2557 ถึงวันที ่ 
15  สิงหาคม  2557 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8  การส่งขอ้เสนองานวิจยัเก่ียวกับการพนนั 
   นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  
คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศรบัข้อเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพนันในสังคมไทย  สามารถส่ง 
ข้อเสนอได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

   - 

 
เลิกประชุมเวลา    11.20  น. 
 
 
 
      

               


