
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  11 / 2557 

วันศุกร์ที่  21  พฤศจิกายน   2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     กรรมการ 

5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

8.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

9.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10. นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

11. นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

12. นางปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ     รองคณบดีฝา่ยบริหาร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

3.  นางสาวพัทนี  เจรญิทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

4.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ขอแจ้งยกเลิกการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2557  
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ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการขอยกเลิกการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ตามมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2557  เพื่อให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 

(ฉบับใหม่) 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลัย University of Wisconsin – Madison  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง คณะศิลปศาสตร์  ร่วมกับ 

University of Wisconsin – Madison  ประเทศสหรฐัอเมริกา  ในการทําวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านการประมงใน 

แม่น้ําสาขาของแม่น้ําโขงในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ  Fisheries  Impacts  of  Hydropower  Dams  on Thai  

Mekong Tributary Rivers  รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 1 คน  เพื่อศึกษาในหลักสูตรภูมิภาค 

ลุ่มน้ําโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี้  The Margaret  A. Cargill Foundation  เป็นผู้สนับสนนุและได้จัดสรร 

งบประมาณ จํานวน 20,000 ดอลลาร์สหรฐัต่อปี ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (มิถนุายน 2557 – พฤษภาคม 2560) 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3  โครงการ  WLE Greater Mekong  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้รับทุนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ําโขงด้านทรัพยากรน้ํา 

ที่ดิน  และระบบนิเวศน์  จาก  WLE Greater Mekong  และ  Research  Program on Water, Land  and  

Ecosystems, CGIAR  เพื่อดําเนินโครงการ  Professional Development of Water Governance and Regional  

Development Practitioners in the Mekong Basin  เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยรุ่นกลาง  เป็นระยะเวลา 3 ปี   

ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม  2558  ถึงวันที ่ 30  ธันวาคม  2560    

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิเพื่อจ้างผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษเปน็อาจารย์ (เพิ่มเติม) ประจําปี
งบประมาณ  2558 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น 

อาจารย์ (เพิ่มเติม) ประจําปีงบประมาณ  2558  โดยอนุมติัให้จ้างอาจารย์ชาวไทยเพื่อสอนภาษาจีน  จํานวน 10 เดือน 

อัตราเงินเดือน  26,480 บาท  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.5  โครงการเรียนรู้ภาคสนาม (Field-based learning)  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบโครงการเรียนรู้ภาคสนาม  (Field-based learning)  เป็นโครงการที่ 

นักศึกษาจากนานาชาติที่เรียนหลักสูตรการจัดการน้ําแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัย Queensland จํานวน 13 คน  

มาทําการศึกษาภาคสนามโดยวิธีการเรียนรู้ภาคสนามร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  ระหว่างวันที่ 29  

พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม  2557  ณ หมู่บ้านคันเปือย  ต.คําเขื่อนแก้ว  อ.สิรินธร  จ.อุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6  การสรรหากรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่านางเนตรดาว  เถาถวิล  อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้รับสรรหา 

ให้เป็นกรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา  แทนนางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  ซึ่งขอลาออกเนื่องจากรับ 

ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  10/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

10/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 ข้อเสนอแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนนุการปฏิบัติงานสายวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล มคอ. และ 

กรณีที่มผีลประเมินรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ตํ่ากว่า 3.51   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ และให้เพิ่มกรณีวิชาดังกล่าวอยู่ภายใต้รายวิชา 

ศึกษาทั่วไป  ให้ทําเรื่องผ่านกระบวนการขั้นตอนของสาขาวิชา  ส่วนกรณีที่มีผลประเมินรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา  

ตํ่ากว่า 3.51  ให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยดูแล 
  

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนเิทศศาสตร์  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ โดย 

นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณฐัิกาญจน์  อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  เป็นผู้นําเสนอข้อมลูพร้อมเหตุผลความจําเป็น 

ต่อที่ประชุม   
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบในหลักการที่จะสนบัสนุนงบประมาณ  และมอบหมายให ้
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ประสานรองคณบดีฝ่ายบริหารและงานอาคารของคณะ  เพื่อสํารวจและสอบราคาครุภัณฑ์ 
ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและงบประมาณ  เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

4.2  ขอหารือเก่ียวกับอัตรากําลังของหลักสูตรภาษาจนีและการสื่อสาร  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับอัตรากําลังของหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  เพื่อบรรจุ 

ไว้ในแผนการรบัอาจารย์  โดยหลักสูตรฯ ได้ขอกรอบอัตราชาวไทย โดยแนบภาระงาน ของภาคการศึกษาที่  2/2557   

มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการขอกรอบอัตรากําลังของหลักสูตรภาษาจีนเพิ่ม  1  

อัตรา  โดยใช้งบรายได้คณะ  อย่างไรก็ตามหากจะมีการใช้กรอบอัตราในอนาคต  จะต้องวิเคราะห์ตามความจําเป็น  

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ทั้งนี ้

จะต้องให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในเบื้องต้นก่อน 
 

4.3  การขอชาํระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

- ขอถอนวาระ -  
  

4.4  รายงานผลการดําเนนิงานทางการเงนิประจาํปีงบประมาณ 2557  ณ วันที่  30 กันยายน  2557 (ไตรมาสที่ 4)  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2557  ณ  

วันที่  30  กันยายน  2557  (ไตรมาสที่ 4)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  และงานการเงินได้นําเสนอ 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบตามเสนอ  และใหป้รับหมวดค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

1. ค่าไฟฟ้าจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  เป็นเงินรายได้ 
 

2. ใหค้ณะกันเงินกองทุนส่งเสริม ฯ ไว้โดยให้ใช้จ่ายน้อยที่สุด 
 

3. ให้วิเคราะหค์่าไฟฟ้ากับความคุ้มทุนจากจาํนวนนักศึกษา 
 

4. นําเงินสะสมมาใช้จ่ายในสิ่งจําเป็นและเร่งด่วน  ได้แก่  ค่าไฟฟ้า กันไว้สําหรับการเยียวยา  
 

ปี 2556 - 2557  และการซ่อมแซมโรงละคร 
 

4.5  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณค์ณะศิลปศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์คณะศิลปศาสตร ์

ได้แก่  เก้าอ้ีแถว 3 ทีน่ั่ง  เพือ่สํารองที่นั่งให้นักศึกษาที่มาติดต่องานวิชาการและกิจการนักศึกษาของคณะ   และเก้าอ้ี 
แลคเชอร์เพื่อเสริมในห้องเรียน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  94,100  บาท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลกัการ  ทั้งนี้ ให้สํารวจคุณภาพของอุปกรณ์ที่ซื้อใหส้ามารถ 
ใช้ได้คงทนและเหมาะสมกับราคา 
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 4.6  ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาจัดทาํสื่อสิ่งพิมพ์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์  

ซึ่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์  ได้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ  จึงขออนุมัติจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบไดอารี่และสมุดบันทึก จํานวน 10,000 เลม่ 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาจัดทําสมุดไดอารี่  จํานวน 5,000 เล่ม ๆ ละ 7.50 บาท  เป็นเงิน 37,500 บาท 

2. ค่าจ้างเหมาจัดทําสมุดบันทึก  จํานวน 5,000 เล่ม ๆ ละ 7.50 บาท  เป็นเงิน 37,500 บาท 

3. ค่าจ้างเหมาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์       เป็นเงิน   3,500 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    78,500  บาท 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลกัการ และขอให้ปรับรายละเอียดการทําสิ่งพิมพ์ โดยให ้
ทําสมุดไดอารี่พร้อมสมุดบันทึกในเลม่เดียวกัน  ให้อยู่ในวงเงินที่ขออนุมัติ 

 

4.7  ขออนุมัติใช้เงินรายไดเ้หลอืจ่ายสะสมเพือ่จ่ายค่าสาธารณูปโภค (คา่ไฟฟ้า)   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพื่อจ่ายค่า 

สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  ตามที่คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2558 จํานวน 1,500,000 บาท  เพื่อเป็น 
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  นั้น  แต่เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ค้างชําระค่าไฟฟ้าต้ังแต่เดือนเมษายน 2556 - กันยายน   
2557  เป็นเงินจํานวน  7,123,594.94 บาท  ซึ่งเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพยีงพอสําหรับการจ่ายเงินที่ค้างและค่าไฟฟ้าที่จะ 
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ  2558  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2557 – กันยายน  2558  คาดว่าจะมียอดทั้งสิ้น  3,700,000 บาท 
ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม  จํานวน 8,000,000 บาท  เพื่อใช้ในการชําระค่าไฟฟ้า 
ดังกล่าว   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงิน และให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายทั้งหมดใหกั้บมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นรายเดือนตามกําหนดในครั้งต่อไป 
 
4.8  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงานดเีด่น ปขมท. ประจําปี 2557  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มผีลงานดีเด่น  
ปขมท. ประจําปี 2557  ซึ่งประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จะ 
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ทีม่ีผลงานดีเด่น จํานวน 4 ด้าน  ดังนี้  ด้านบริการ 
ดีเด่น  ด้านบริหารดีเด่น  ด้านวิชาชีพดีเด่น  และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  โดยส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยภายใน 
วันที่  19  ธันวาคม  2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้นําไปเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ 
 
 

4.9  นักเรียนทุนโครงการเครือข่ายเชงิกลยุทธเ์พื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ขออนุมัติย้ายต้นสังกัด  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีนางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์  นักเรียนทนุ 

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา  ศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขา 
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สหวิทยาการ  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์รับเป็นต้นสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา  (สกอ.)  ได้โอนสิทธิตามสัญญารับทนุให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว  ได้แจ้งว่าสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกแล้ว  แต่ไมส่ามารถรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญารับทุนได้   เนื่องจากมีเหตุผล 
จําเป็นทางครอบครัวต้องดูแลมารดาซึ่งเจ็บป่วยและชราภาพ  จึงขออนุมัติย้ายต้นสังกัดไปยงัสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ซึ่ง 
ใกล้ภูมิลําเนา  ทั้งนี้  สกอ. จะพิจารณาอนุมัติให้ย้ายต้นสงักัดได้ก็ต่อเมื่อมีสังกัดใหม่ทีจ่ะรับบุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงาน 
เพื่อชดใช้ตามสัญญารับทุนเท่านั้น  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดเดิมด้วย 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้นางสาวณัฏฐ์ชวัล  โภคาพานิชวงษ์  นักเรียนทุนโครงการเครือข่าย 
เชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพฒันาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  กลับมารายงานตัวที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญารับทุน 

  
4.10   การพิจารณาร่างประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรสาย 
วิชาการ สงักัดคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2557   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาร่างประกาศ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. 2557 รายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.11  เกณฑ์การประเมนิเลื่อนเงนิเดือนและเพิ่มค่าจา้งบคุลากรสายวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 

บุคลากรสายวิชาการ  ซึ่งผ่านที่ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2557  แล้ว  รายละเอยีด 
ดังเอกสารประกอบการประชุม    
  ในการนี้  หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ ได้เสนอเรื่องร้องเรียนหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคะแนน 
ผลประเมินการทํางานคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 2 ปีงบประมาณ  2557  ของนางเนตรดาว  เถาถวิล  อาจารย์สาขา 
สังคมศาสตร์  โดยที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557  ได้มีมติขอหารือเรื่องเกณฑ์ 
การประเมินเลื่อนเงินเดือนในหมวด  2.2  ตามหลักเกณฑค์ู่มือการประเมินสายวิชาการ  คณะศลิปศาสตร์  เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนในครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ  2558  ดังนี้ 

1. นิยามคําว่า “การนําเสนอผลงาน หรือการตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  นั้น มคีวามหมายครอบคลุมว่าอย่างไรบ้าง 

2. ในกรณีที่การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินั้นไม่มี Proceedings  แต่มีบทความฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper)  ตีพิมพ์เผยแพร่จะมีการนับคะแนนตามเกณฑ์ประเมิน  เทยีบเท่ากันกับการประชุมวิชาการที่มี  
Proceedings  ได้หรือไม่ อยา่งไร 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบเกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากรสายวิชาการ  และแก้ไข 

เพิ่มเติมตามที่ที่ประชุมเสนอแนะ   โดยมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งงานบุคคลดําเนินการต่อไป 
  2.  มมีติให้ยึดนิยาม Proceedings ตามหลกัเกณฑ์ประกันคุณภาพ  ถ้าหากในรอบการประเมินนั้น 
ไม่ชัดเจนในการตีความผลงาน ให้สอบถามไปที่ผู้จัดงานให้ตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรได้ 
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4.12  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาใหบุ้คลากรลาหยุดราชการเพือ่ไปเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ   
รองคณบดีฝ่ายวิจัย   เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุด 

ราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และขอให้เพิ่มท้ายประกาศว่า “เป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตาม 
โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” 

 
4.13   ข้อเสนอของนักศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคณะด้านตา่ง ๆ  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่างานกิจการนักศึกษาคณะ ได้สํารวจความ 
ต้องการของนักศึกษาว่าต้องการให้คณะปรบัปรุงด้านใดบ้าง  จึงขอหารือว่าคณะจะมีการจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา 
หรือไม่และช่วงเวลาใด  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา  โดยใหง้านกิจการ 
นักศึกษาเป็นผู้กําหนดช่วงเวลา  ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 

 
4.14 ขอปรับแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของนายพทุธราช  มาสงค ์  

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอกของนายพุทธราช  มาสงค์  จากปีการศึกษา 2557 เป็น ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบ 
เบื้องต้นจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เรียบร้อยแล้ว 

มตทิี่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการปรับแผนดังกลา่ว โดยรอผลการยืนยันแผนการศึกษาต่อ 
ของผู้ที่เสนอแผนก่อนหน้านี้  เพื่อให้การวางแผนด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.15 ขอปรับแผนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แผนปีงบประมาณ 2558   

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับแผนการไปปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แผนปีงบประมาณ 2558  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ซึ่งที่ประชุมสาขาวิชา 
สังคมศาสตร์มมีติเห็นชอบให้บรรจุการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฯ ของบุคคลดังกล่าวไว้ในแผนปีงบประมาณ  
2558 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการปรับแผนดังกลา่ว โดยรอผลการยืนยันแผนการไปปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฯ ของผู้ทีเ่สนอแผนก่อนหน้านี้  เพื่อใหก้ารวางแผนด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.16  การรับรองการแก้ไขผลการศึกษาวิชาภาษาไทยกับการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการแก้ไขผลการศึกษาวิชาภาษาไทยกับ 
การสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556  ให้กับนางสาวปัทมา  พรมล ีรหัส 5617404302 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ 
ซึ่งนางกมลวัฒน์  เล็กนาวา  เป็นอาจารย์ผู้สอน  เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนผิดเป็นระบบ S/U  ดังนั้น จึงขอแก้ไข 
เกรดตามที่เป็นจริง คือ  C  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
4.17  การรับรองผลการศึกษาวิชากีฬาเพือ่สุขภาพ  ภาคการศึกษาที่ 1/2557   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการศึกษาวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ   
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ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ซึ่งนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการศึกษา วิชา 1439100 Exercise 
for Health  กลุ่มการเรียน 82 ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ประจาํ 
ภาคการศึกษา  1/2557  ทั้งนี้  ได้ผ่านการรับรองจากหลักสูตรและสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.18  การรับรองค่าสอนเกนิ ภาคการศึกษาที่ 1/2557    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองค่าสอนเกิน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  ลงวันที่ 14   
กุมภาพันธ์  2556  กําหนดให้อาจารย์แต่ละคนในคณะมภีาระงานสอนปกติ 9 - 10 หน่วยกิต / ภาคการศึกษา และ 
อาจารย์สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้ในกรณีที่สอนเกิน 10 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  ดังนั้น  งานวิชาการ จึงได้สรุป 
ภาระงานสอนเกิน ประจําภาคการศึกษา 1/2557  ตามรายละเอียดแนบ  ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.19  (ร่าง) กรอบปฏิทินระยะเวลาการส่งกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ประจําภาคการศึกษา 2/2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบปฏิทินระยะเวลาการส่งกิจกรรมใน 

รายวิชา/หลักสูตร ประจําภาคการศึกษา 2/2557  รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
ช่วงเวลาการส่งเอกสาร 

เพื่อขอจัดกิจกรรม 
หมายเหต ุ

ท่านที่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  
12 มกราคม 2558– 22 พฤษภาคม 2558  

 

ขอให้ส่งเอกสารกิจกรรม ระหว่าง
วันที่  1 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่  11 
มกราคม 2558  ท่ีงานวิชาการ  
(นางสาวโสภิดา พิมประภา) 
 

***เอกสารการจัดกิจกรรมที่ส่งงานวิชาการต้อง 
ผ่านการตรวจสอบงบประมาณจากการเงินและ 
ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมหลักสูตรและที่ประชุม
สาขาของท่านแล้วอย่างละเอียด 
(หากไม่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมหลักสูตร 
และสาขา งานวิชาการจะไม่นําเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
อนุมัติในลําดับต่อไป) 
จากนั้นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรจะแจ้งให้ท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะทราบเพื่อดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และงานวิชาการจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับทุกหลักสูตร 
หลักสูตรต่อไป 
 
 

4.20   การขออนุมัติสมัครเขา้ร่วมการอบรมภาษาญี่ปุน่ ณ ประเทศญีปุ่่น (Long-Term training Program for 

Foreign Teachers of the Japanese-Language)    

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสมัครเข้าร่วม 

การอบรมภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (Long-Term training Program for Foreign Teachers of the Japanese – 

Language)  ของนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  อาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ซึ่งจัดโดยมูลนิธิญี่ปุ่น 
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เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม  2557 หากได้รับการคัดเลือกจะต้องเดินทางเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 

สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น  และเทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ระหว่างวันที่ 8 กันยายน  2558 ถึงวันที่   

4  มีนาคม  2559  รวมระยะเวลาการอบรมจํานวน 5 เดือน 24 วัน  ทัง้นี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากหลักสูตรและ 

สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  สมัครเข้าร่วมการอบรม 

ภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้ 

4.21  การขออนุมัติลาศึกษาต่อเต็มเวลา    

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาศึกษาต่อเต็มเวลา  ของนางสาว 

กันยรัชนิ์  ศรีจนัทร์  อาจารยห์ลักสูตรการทอ่งเที่ยว   ตามท่ีอาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาต่อนอกเวลาราชการ  

ระดับปริญญาเอกในหลักสูตร  Doctor of  Philosophy  Program  in  Architectural  Heritage  Management   

and  Tourism (International Program) ซึ่งขณะนี้มปัีญหาและอุปสรรคเรื่องตารางเวลาของภาระงานและการศึกษา 

คาบเกี่ยวในเวลาเดียวกัน จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อเต็มเวลาเพื่อจัดทําวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ หลักสูตรการท่องเที่ยว ได้มีมติ 

เห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวลาศกึษาต่อเต็มเวลา เป็นระยะเวลา  6  เดือน  ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่  2/2557  ต้ังแต่วันที่  

12  มกราคม  2558  ถึงวันที่  11  กรกฎาคม  2558    
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.22  ขออนุมัติจ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานทีศู่นย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียน 

แบบพึ่งตนเอง (SAC)  โดยนายณรงค์วิทย์  สะโสดา  บรรณารักษ์ เป็นผูน้ําเสนอข้อมูลภาระงานของเจ้าหน้าที่ห้อง SAC 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  ทั้งนี้  ให้จ้างเหมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้อง SAC  
ดําเนินการวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือให้แล้วเสร็จ  ส่วนระยะเวลาการจ้างขึ้นอยู่กับภาระงานและความจาํเป็น 
 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 ผู้แทนกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบลําดับที่ 3 ของคณะอนุกรรมการประเมินผล 
การสอน ฯ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรรมการวชิาการของ 
มหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบลําดับที่ 3 ของคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน ฯ  คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน ฯ ทั้งรายเดิม และผู้ที่ย่ืนขอรบัการประเมินผลการสอนรายใหม่  
ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม  2557 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.2 การปรับวุฒิการศึกษา ของนายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายเฉลิมชัย  วงษ์รักษ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
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เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ขอปรับวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิปริญญา 
เอก PH.D. in Education (Second Language Education)  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2557  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
5.3 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัย ว่าดว้ยการให้บคุลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ หรือปฏิบัติ 
งานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.2557   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการให้บุคลากรลาหยุด 
ราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2557  รายละเอียดได้สําเนาแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4 ข้อเสนอแนะ มาตรการหรือวิธีการป้องกนัผลกระทบ กรณีรับจ้างทําการบ้านผ่าน Web Site  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้ง 

ข้อเสนอแนะ มาตรการหรือวิธีการป้องกันผลกระทบ กรณีรับจ้างทําการบ้านผ่าน Web Site เพื่อกําชับให้ผู้บริหารและ 
ผู้สอน ให้ดูแล ควบคุมและตรวจสอบ การทาํการบ้านหรือรายงานให้อยู่ในความเหมาะสม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ 
เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ทราบถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ จากการกระทําดังกล่าว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5 ประกาศรายนามผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี 2557   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบรายนามผู้ได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี 2557 โดยพิจารณา 

บุคคลหรือองค์กรผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้อุทศิตน 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป  จํานวน 6 ราย ดังนี้ 
  1. เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม 
  2. รองศาสตราจารย์ภิยโย  ปันยารชุน 
  3. นายกว้าง รอบคอบ 
  4. นายวศิน  คาํรัตน์ 
  5. นายสุวิทย์  ก่ิงแก้ว 
  6. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6 ประกาศรายนามผู้ได้รับปรญิญากิตติมศกัด์ิ  ประจําปกีารศึกษา 2556  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบรายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ประจําปีการศึกษา  

2556 โดยได้พิจารณาบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  ได้รับปริญญาปรชัญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.7 การรับรองหลกัสูตรจากสาํนกังาน ก.พ.   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองหลักสูตรจากสํานักงาน ก.พ จํานวน 7 หลักสตูร 

ดังนี้ 
1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  
2. หลักสูตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
3. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.2557 
4. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2555 
5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
6. หลักสูตรวิชาโทภาษาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 
7. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลกัสูตรใหม ่พ.ศ.2555 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

5.8 การปรับปรุงอาํนาจหน้าที่อาจารย์ประจาํหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบการปรับปรุงอํานาจหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรและ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ได้สําเนาแจ้งประธาน 
หลักสูตรทุกหลักสูตรแล้ว  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9 รายงานเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์การปฏิรูปด้านการศึกษา   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองบริการการศึกษา ได้รายงานการเข้าร่วมประชุม 

ประชาพิจารณ์การปฏิรูปด้านการศึกษา  ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อว้นที่  20 ตุลาคม  2557  ณ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี ้ ได้สาํเนา 
แจ้งกรรมการบริหารวิชาการคณะและประธานหลักสูตรทกุหลักสูตรแล้ว  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.10   การรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของนางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/25

ของนางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  ในระดับปริญญาเอก  ณ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
  ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอให้คณะติดตามการรายงานผลการศึกษา 
ของผู้ลาศึกษาต่อ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและใช้ทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้งานบุคคลติดตามให้อาจารย์ทีล่าศึกษารายงาน 
ผลการศึกษา 

 

5.11   การรายงานสถานะลูกหนีค้งคา้งครบกําหนดชําระหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2557  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบกําหนดชําระหนี้  

ณ วันที่  31  ตุลาคม  2557   จํานวนเงินทั้งสิ้น  958,963 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  1. เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2556 จํานวน 2 โครงการ   เป็นเงิน 254,000 บาท 
  2. เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 28 โครงการ เป็นเงิน 659,713 บาท 
  3. เงินยืมกองทุนส่งเสริมฯ ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1 โครงการ   เป็นเงิน  45,250 บาท  

ซึ่งคณะจะทําบันทึกถึงผู้ที่ครบกําหนดชําระหนี้ต่อไป 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.12  การรายงานตวักลับเข้าปฏบิัติหน้าที่ราชการ ของ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชมพนูุท  ธารีเธียร   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท   

ธารีเธียร  ซึ่งได้ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ต้ังแต่ 
วันที่ 3 พฤศจกิายน 2557 เป็นต้นไป   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.13  การทูลเกล้า ฯ ถวายทุนการศึกษาภายใตโ้ครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน 

การศึกษาของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการถวายทุนการศึกษา 

ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพพระรัตน 

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งมหาวิทยาลยัได้แจ้งให้คณะส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 

17  พฤศจิกายน  2557  ดังนั้น  จึงได้หารือกับคณบดีแล้วจึงเห็นควรให้ชะลอการถวายทุนดังกล่าว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.14  การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

เรื่อง  การวิจัยวรรณกรรมในอาเซียน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา  สังขพันธานนท์  (ไพฑูรย ์ธัญญา นักเขียนรางวัล 

ซีไรต์ ปี 2530)  เป็นวิทยากร  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องดอกจาน  4  คณะ 

ศิลปศาสตร ์ หากท่านใดประสงค์จะรับเอกสารประกอบสามารถขอรับได้ที่นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว   เจ้าหน้าที่วิจัย 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.15  การประชาสัมพนัธ์การจัดการแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารเขียนข้อเสนอโครงการ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ 

เขียนข้อเสนอโครงการ  ดังนี้ 
1. แนวทางการเขียนข้อเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และการบูรณาการกับ 

การเรียนการสอน การวิจัย  โดยรองศาสตราจารย์เมชฌ สอดส่องกฤษ  เป็นวิทยากร  ซึง่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  20  
พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร์   

2. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการทํานุศิลปวัฒนธรรม และการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัย  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  เป็นวิทยากร  จะจัดขึน้ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2557  เวลา  
13.00 น. ณ หอ้งดอกจาน 7 คณะศิลปศาสตร์ 
  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวัน  และเวลาดังกล่าว   ทั้งนี้  
งานวิจัย  ได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.16  การเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกําหนดจะโครงการพัฒนาองค์กร (OD)  ใน 
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ช่วงปิดภาคการศึกษา 1/2557  ประมาณวนัที่ 9-11 มกราคม  2557  นั้น  เนื่องจากมีระยะเวลาจัดโครงการค่อนข้างสั้น 
และกระชั้นชิด  อีกทั้งบริษัททัวร์จําลองซึ่งจะมาช่วยอํานวยความสะดวกเรื่องการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ แจง้ว่า 
ช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาปิดเทอม จึงทําใหน้ักศึกษาที่จะมาช่วยงานค่อนข้างน้อย  ดังนั้น  คณะจึงจะเลื่อนการจัด OD 
ไปเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา 2/2557  แทน   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

6.1  หารือภาระหนา้ที่ของประธานหลักสูตร 
                    รองคณบดีฝา่ยวิชาการ   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของประธานหลักสูตร  ซึ่งในปัจจุบันภาระ 
งานของประธานหลักสูตรค่อนข้างมากขึ้น  แต่ได้รับค่าตอบแทนน้อย  จงึหารือว่าเป็นไปได้หรือไม่หากปรับลดภาระงาน 
ของประธานหลักสูตร  ใหส้อนเพียง 6 - 8  หน่วยกิต/สัปดาห์   แต่หากสอนเกินไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้  ทั้งนี้   
ได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของคณะแล้ว   ทีป่ระชุมเห็นชอบให้ลดภาระงานของประธาน 
หลักสูตร 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   และขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งต่อไป 

 

 

เลิกประชุมเวลา    14.10  น. 
 
 
 

          


