
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  1 / 2558 

วันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558  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.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 
5.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 
7 .  นางฐิตารตัน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 
8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
9. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
10. นางปิ่นวดี  ศรสีุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร                  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         ไปราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
3.  นายสทุธิพงศ์  เพิ่มพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การจัดงานปใีหม่มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดงานปีใหม่ ในวันที ่9 มกราคม 2558 
เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์และกิจการพเิศษ  
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้แต่งต้ังให้นายเฉลิมชัย วงศ์รักษ์   เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

วิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แทนนางจิราภรณ์  สมิธ  ซึ่งได้ขอลาออกจากตําแหน่ง  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม   
2558   
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  12/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  12/2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  
12/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การพิจารณาแบบรายงานการให้คาํปรึกษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบรายงานการให้คําปรึกษาคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึง่ได้งานกิจการนักศึกษาได้ดําเนินปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
ครั้งที่ 12/2558  เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ   
   

3.2  การพิจารณาภาระงานสอนประธานหลักสูตร  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาภาระงานสอนประธานหลักสูตร  ซึ่งตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  12/2558  มีมติเห็นชอบให้ลดภาระงานประธานหลักสูตรปริญญาตรี  จาก 10  
หน่วยกิต  เป็น 6 หน่วยกิต  นั้น  ในการนี ้ การผันภาระงานสอนจาก  6 หน่วยกิต ให้เป็น 10 หน่วยกิต นั้น  จะมผีลต่อ 
การคิดคะแนนประเมินเลื่อนเงินเดือน  ข้อ 1.1 ภาระงานสอน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรเพื่อพิจารณา 
 

3.3  เกณฑ์ประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือนสายสนับสนุน    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบตามที่ประชุมสํานักงานเลขานุการเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์ 
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ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน จาก องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมในการปฏบัิติงาน หมวดที่ 2 ข้อ3 การเข้าร่วมอบรม สัมมนา  
จํานวน 2 คะแนน เป็น คะแนนการบริการที่ดี  โดยมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คะแนน นั้น  
สําหรับรอบการประเมิน 1/2558 นี้  เนื่องจากระยะเวลาที่กระชั้นชิดและต้องใช้เวลาในการกําหนดวิธีการประเมิน  
ดังนั้น  สายสนบัสนุนขอใช้เกณฑ์ประเมินเดิมไปก่อน  และยินดีจะปรับเกณฑ์ประเมินเป็นการประเมินความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานในรอบถัดไป  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การทบทวนหนังสือตรวจสอบสขุภาพจิตเพื่อใช้ประกอบการสมคัรงานคณะศลิปศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิตเพื่อใช้ 
ประกอบการสมัครงานคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งในการตรวจสอบสุขภาพจิต ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  นั้น ใช้ระยะ 
เวลาในการดําเนินการ จํานวน 2 วัน  ดังนั้น  จึงเสนอใหผู้้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก  สามารถนําหนังสือดังกล่าวมาย่ืน 
หลังจากผ่านการคัดเลือกแลว้ 

มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  โดยให้ใช้เกณฑก์ารยื่นหนังสือตรวจสอบสุขภาพจิต พร้อม 
การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  ทั้งการรับสมคัรชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

4.2  กําหนดการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2558 

รายละเอียดดังนี้ 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2558 1. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐานและกรอกข้อมูล    ใน
ระบบประเมิน 

 

วันที่ 25 ก.พ. 2558 2. ประชุมสํานักงาน เพื่อประเมินบุคลากรสายสนับสนุน  
วันที่ 26 ก.พ. 2558 3. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน  

ภายในวันที่ 27 ก.พ. 2558 4. หัวหน้าสาขาวิชา นัดประชุมประเมินฯ ระดับสาขา  

ภายในวันที่ 27 ก.พ. 2558 
5. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสายสนับสนุน
ประเมินประเมินองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในระบบประเมิน 

 

ภายในวันที่ 27 ก.พ. 2558 

6. หัวหน้าสาขาวิชาและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า
สํานักงานเลขานกุาร ส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงาน
เงินงบประมาณแผ่นดินในสังกัดท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม 
 

 

วันที่ 1 มี.ค. 2558 7. ปิดระบบประเมิน 
 

 

วันที่ 2 มี.ค. 2558 8. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบที่ 1 
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วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 

วันที่ 3 – 5 มี.ค. 2558 

9. บุคลากรสายวิชาการตรวจสอบคะแนนประเมินใน
รายงานแบบสรปุภาระงาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
คะแนนประเมิน และแจ้งผลการตรวจสอบที่หัวหน้า
สาขาวิชา เพื่อนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบที่ 2 

 

วันที่ 6 มี.ค. 2558 

10. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาการ
ประเมินฯ ระดับคณะ รอบที่ 2 

การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ รอบที่ 2 จะมีขึ้น
เฉพาะ กรณีท่ีมีข้อทักท้วงเรื่อง
คะแนนประเมิน จากข้อ 9  

วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ 
วันที่ 10 มี.ค. 2558 11. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน  
วันที่ 12 มี.ค. 2558 12. ส่งผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  

4.3  การขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาบริการ  ตําแหนง่ช่างเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ โดยงานสารสนเทศ คณะศลิปศาสตร์ มีแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2557-2558 เพื่อพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ จํานวน 17 โครงการ  และในปัจจุบันคณะมีเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาระงาน 
ในการซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย  ทําให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะเกิดความล่าช้า 
ดังนั้น  จึงขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ในอัตรา 8,000 บาท  จํานวน 12 เดือน รวมเป็น 
เงินทั้งสิ้น 96,000 บาท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติอนุมัติให้จ้างเหมาบริการ  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่   
30  กันยายน  2558  เมื่อครบกําหนดแล้วจึงขออนุมัติจ้างเหมาในปีงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้  ใหม้ีการกํากับตรวจสอบ 
คุณสมบัติรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะจ้างเหมา 

 

 

4.4  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  โดย 

คระกรรมการสรรหา ฯ กําหนดให้เสนอชื่อภายในวันที่  27 มกราคม 2558  
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายทรงพล  อินทเศียร  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันออก   
 

4.5  การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2557   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2557  โดยม ี

คุณสมบัติต้องปฏิบัติงานติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี  และแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทวิชาการ  จํานวน 2 คน 
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2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และประเภททั่วไป  จํานวน  2 คน 
3. ประเภทผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ)  จํานวน 1 คน 
4. ประเภทลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน 
5. ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 2 คน 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ ดังนี้   
1. ประเภทวิชาการ  จํานวน 2 คน  ได้แก่  นายเมธี  แก่นสาร์  และนายสมภพ  โสพัฒน์ 
2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และประเภททั่วไป  จํานวน  2 คน  ได้แก่  นาย 

วิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ  และนางสาวลักษณา  ทองทศ 
3. ประเภทผู้บริหาร (ผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ)  จํานวน 1 คน  ได้แก่  นาย 

จักเรศ  อิฐรัตน์  
4. ประเภทลูกจ้างประจํา จํานวน 1 คน  ได้แก่  นางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี 
5. ประเภทลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 2 คน  -ไมม่ีผู้มีคุณสมบัติ- 
 

4.6  การขออนุมัติยกเลิกการใหบ้ริการวนัเสาร์ของศนูย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติยกเลิกการให้บริการวันเสาร์ของศูนย์ 

การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 ห้อง SAC  ได้เก็บสถิติจํานวนผู้ใช้บริการ พบว่ามีผู้ใช ้
บริการในวันเสาร์ เดือนกรกฎาคม  2557  มากท่ีสุด จํานวน 8 คน และนอ้ยที่สุด จํานวน 4 คน  อีกทัง้ในการบริการ 
วันเสาร์ จะมีคา่ใช้จ่ายหลักคอืค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่ง  SAC  ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ  ดังนั้น  จึงขออนุมัติยกเลิกการ 
ให้บริการ ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองยกเลิกการให้บริการวันเสาร์ 
 
4.7  การพิจารณาโควตาลาศึกษาต่อและลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาโควตาลาศึกษาต่อและลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูน 
ความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งงานบุคคลได้สรุปผลการยืนยันตามแผน ปีการศึกษา 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2558 ดังนี้ 
 

            จํานวน (คน)         สรุปผลการยืนยันตามแผน ปีการศึกษา 2558 
  ตามแผน    ขอเพิ่ม 

1. แผนการลาศึกษาต่อ       7        3 
2. แผนลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ       2        1 
                                   รวม       9        4 

    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1.  อนุมัติให้บุคลากรทั้ง 9 คน  ซึ่งยืนยันขอ้มูลตามแผน  ได้แก่ ลาศึกษาต่อ 7 คน  และลาหยุด 

ราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2 คน  ในกรณทีีม่ีผู้สละสิทธ์ิ  จะพิจารณาให้ผู้ขอลาศึกษาตอ่เป็นลําดับแรก 
โดยพิจารณาจากผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ต้องยืนผลการสอบภายใน 31 กรกฎาคม  2558   
  2. ให้งานบุคคลทําหนังสือถึงผู้มีรายชื่อตามแผน เพื่อใหแ้จ้งข้อมลูให้คณะทราบว่าจะลาศึกษาหรือลา 
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หยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเมื่อใด  พรอ้มทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติสมัครสอบ เป็นต้น 
 
 

4.8  ขออนุมัติรายละเอียดการใช้จา่ยเงินรายได้เพื่อจัดสวัสดิการและประโยชนส์าธารณะ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อจัดสวัสดิการ 
และประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534  ข้อ 7  การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ  ข้อ 7.1.5   เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ  และ 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการใชจ้่ายเงินเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะและสวัสดิการ  
(10 พฤศจิกายน 2551) ทั้งนี ้รายละเอียดการใช้จ่ายเงินสวัสดิการอ้างอิงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย 
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 (ข้อ 10) การจัดสวัสดิการดังกล่าวให้ใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
โดยให้เป็นไปตามประกาศและระเบียบข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเคหะสงเคราะห์  ได้แก่  สวัสดิการหอ้งพักรับรอง  (อ้างอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  
ข้อ 10 (2)) 

2. การฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ้างอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 10 (3) และการใช้จ่ายให้เป็น 
ไปตามประกาศคณะฯ)  

3. การสงเคราะห์ในด้านอื่นๆ  ได้แก่  เงินช่วยค่าเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย   เงินสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย (อ้างอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 10 (8) 

4. กิจกรรมหรอืสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 
โดยให้ขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 10 (9) 
  ทั้งนี้  ในรายละเอียดด้านกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  จักได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.9  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาของนักศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์  จํานวน  2  ราย  ดังนี้ 
1. นางสาวสุวัฒนา  สุพิพัฒน์มงคล  จํานวน  3 รายวิชา  รวม  6  หน่วยกิต 
2. นายวีระพล  ภู่ทองเจริญ      จํานวน  15  รายวิชา  รวม  43 หน่วยกิต 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553   

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.10  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
นางสาวลัดดาวัลย์  ตุนาลม  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  ทัง้นี้  ได้ผ่านการ 
ตรวจสอบจากงานวิชาการแล้ว 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.11  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษหลักสูตรภาษาญี่ปุน่ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ 

พิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตร มภีาระงานสอนเกินอัตราและนางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว 
อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น  จะต้องนํานักศึกษาที่ได้รับทุนทัศนศกึษาและฝึกอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
จากเจแปนฟาวนด์เดชั่น  เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น  เป็นระยะเวลา 45 วัน  ทําให้ภาระงานสอนบางส่วนช่วงต้นภาค 
การศึกษา จะต้องให้อาจารย์ชาวไทยท่านอื่นรับผิดชอบแทน 
  ทั้งนี้  ที่ประชมุได้ให้ข้อมูลว่าคณะจะส่งเรื่องขอเปลี่ยนกรอบอัตราจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ เป็น 
กรอบอัตราชาวไทย ซึ่งจะมอบหมายให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลกัการให้จ้างเป็นอาจารย์พิเศษ  โดยยึดตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง  ในชว่งที่นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  เดินทางไปราชการ เป็นเวลา  45 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 400 บาท  พรอ้ม 
ที่พัก  โดยให้หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ประสานกับรองคณบดีฝ่ายบริหารและงานการเงิน 
 

4.12  การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหน้ักศึกษาศลิปประยกุต์และการออกแบบ ชั้นปีที ่ 4 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา  1421 303 ภาษา 
อังกฤษสําหรับนักศึกษา ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 1   และรายวิชา 1421 403  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2  ในภาคการศึกษาที่  2/2557  ซึ่งหากไม่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานี้ 
อาจส่งผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ช้ันปีที่  4 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เป็นผูจ้ัดการเรียน 
การสอน  เฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ส่วนเรื่องการบริหารจัดการค่าลงทะเบียน คณะศิลปศาสตร์จะประสานงาน  
กับกองบริการการศึกษาและคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบอีกครั้ง 
 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเปน็ทีส่รรเสริญยิง่ดิเรกคณุากรณ์ ประจําปี 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
สรรเสรญิยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ประจําปี 2558  โดยพิจารณาบุคคลที่กระทาํความดีความชอบ ที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ 
แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน  หากประสงค์จะเสนอชื่อแจ้งที่งานบุคคล  ภายในวันที่ 15 มกราคม  2558   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล ประจําปี 2558  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

ประจําปี  2558  เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน  รายละเอียดดังนี้ 
 

            ครั้งที่                   วัน เดือน ปี 
          1/2558           วันที่  20  มกราคม  2558 
          2/2558           วันที่  17  กุมภาพันธ์  2558 
          3/2558           วันที่  17  มีนาคม  2558 
          4/2558           วันที่  21  เมษายน  2558 
          5/2558           วันที่  19  พฤษภาคม  2558 
          6/2558           วันที่  16  มิถุนายน  2558 
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            ครั้งที่                   วัน เดือน ปี 
          7/2558           วันที่  21  กรกฎาคม  2558 
          8/2558           วันที่  18  สิงหาคม  2558 
          9/2558           วันที่  15  กันยายน  2558 
          10/2558           วันที่  20  ตุลาคม  2558 
          11/2558           วันที่  17  พฤศจิกายน  2558 
          12/2558           วันที่  15  ธันวาคม  2558 

 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
5.3  การรับรองหลักสูตรจากสํานักงาน ก.ค.ศ. 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับรองหลักสูตรคณะศิลปศาสตร ์
ซึ่งเป็นการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  จํานวน 2  
หลักสูตร ดังนี ้

1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2557  
2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4  รายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจําเดือนธนัวาคม 2557  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินการให้ทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา  2557  ขอ้มูล ณ ธันวาคม  2557  ซึ่งคณะได้ดําเนินการพิจารณาให้ทุนการศึกษา จํานวน  23 ทุน 
แก่นักศึกษา  รวมเป็นเงิน  477,403  บาท   
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  ความคืบหน้าในการจัดทาํหลักสูตรอบรมภาษาไทยเพื่อการศึกษาต่อสําหรบัชาวต่างชาติ   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการจัดทําหลักสูตรอบรมภาษาไทยเพื่อ 

การศึกษาต่อสําหรับชาวต่างชาติ  ซึ่งขณะนี้งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแลว้  อยู่ระหว่างการจัดทําประกาศ 
รับสมัคร  โดยชาวต่างชาติที่สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ในหลักสูตรระยะสั้น  เชน่ 1 เดือน 3 เดือน  6 เดือน  และ   
1  ปี  เพื่อรับประกาศนียบัตร หรืออบรมกอ่นที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสตูรของสถาบนัอุดมศึกษาตอ่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดม 

ศึกษาต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่ง สกอ. ได้เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร 
นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั้งนี้ หากเป็น 
ภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอดุมศึกษาเสนอเล่มเอกสารหลกัสูตรที่จัดทําเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและ 
รายละเอียดตามท่ี สกอ. กําหนด  ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจกิายน  2557  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.7  การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบคณะจะจัดโครงการเตรียมความพร้อม
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสตูร   เพื่อให้ความรู้   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2557 (เกณฑ์ใหม)่  ระดับคณะและหลักสูตร  ในวันที่  20 กุมภาพันธ์  2558 
เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  3  โดยนางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ย
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  และระดับหลักสูตร  ในวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์  2558  โดยแบ่งช่วงเวลา 
ตามหลักสูตร  หลักสูตรละ 1 ช่ัวโมง  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  เป็นวิทยากร  ทั้งนี้  งานประกันคุณภาพ 
คณะ จะส่งคู่มอืและหลักเกณฑ์การประกัน ระดับหลักสูตร  ให้กับประธานหลักสูตร  และอาจารย์ประจําหลักสูตรทกุท่าน 
ต่อไป 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.8  โครงการงานวเิทศสัมพนัธ ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิเทศสัมพันธ์จะจัดโครงการ 
2 โครงการ  ดังนี้ 
  1.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ 2557 จะจัดช่วง 
เดือนมีนาคม  2558 งบประมาณทั้งสิ้น 23,000 บาท 

2. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ  2558  จะจัดช่วง 
เดือนสิงหาคม  2558  งบประมาณทั้งสิ้น 114,000 บาท   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  รายงานความก้าวหนา้นักเรยีนทนุและผู้ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท้างวิชาการ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้านักเรียนทุน 

และผู้ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ดังนี้ 
1. นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา  ขณะนี้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ณ  Newcastle University  คาดว่า 

จะเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2558  สอบปากเปล่าประมาณเดือนมีนาคม  2559  และคาดว่าจะ 
สําเร็จการศึกษาประมาณเดือนกรกฎาคม 2559   

2. นางสาวจิรายุ  สินศิร ิ ขณะนี้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Indiana University of Pennsylvania 
ตามหลักสูตรต้องเรียน 36 หน่วยกิต  ขณะนี้ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 27 หน่วยกิต  คงเหลือ 9 หนว่ยกิต 

3. นางสายสุนี  ชัยมงคล  ลาหยดุราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2557  เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา Psycholinguistics  และทําวิจัยเรื่องปัญหาการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ได้รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ว่าได้รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา Psycholinguistics 
ในชว่ง 3 เดือนแรก  และจะใช้เวลาอีก 1 เดือนเพื่อจัดทํารูปเล่มสมบูรณ ์
  ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าได้มอบหมายให้งานบุคคล  กํากับ และติดตาม  
การรายงานผลการศึกษาของผู้ที่ลาศึกษา  ทั้งที่ได้รับทุนการศึกษาและศกึษาด้วยทุนส่วนตัว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
6.1  หารือความคืบหน้าในการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวชิาพลศึกษา   
                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่มวิชา 
พลศึกษา  
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ และคณบดีจะหารือร่วมกับอาจารย์กลุ่มพลศึกษาเพื่อทําความ 
เข้าใจในการแบ่งโครงสร้างคณะต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา    12.30  น. 
 


