
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  2 / 2558 

วันศุกร์ที่  13  กุมภาพันธ์  2558   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร ์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

5.  นางจารุณ ี อนุพันธ ์     ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์      กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก         กรรมการ 

8.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

10. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์                  ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

3.  นายสุทธิพงศ์  เพิ่มพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การบริหารกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารกรอบอัตรา 
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ก าลังมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นประธาน  และ 

ตัวแทนจากคณะต่างๆ จ านวน 3-4 คณะ เป็นคณะท างาน  โดยมีประเด็นส าคัญคือแนวโน้มในอนาคตจะมีสามารถ 

เกลี่ยอัตราระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ  และคณะเกลี่ยอัตราจากสาขาวิชาได้ 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  นโยบายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2558 - 2562 

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบนโยบายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2558 – 2562  ซึ่งมี 

ประเด็นส าคัญ ดังนี ้

1. บุคลากรและงบประมาณต้องรองรับการบริหารกรอบอัตราให้มากขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องหารายได้ให้มากขึ้น 
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  การประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยการศึกษานอกที่ตั้ง (มุกดาหาร) 

                ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่ได้เชิญคณะเข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการ 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยการศึกษานอกที่ตั้ง (มุกดาหาร) เช่น การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน การ 

ต่อสัญญาจ้าง  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีอาจารย์ที่สังกัดคณะ 

ศิลปศาสตร์  ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  คน  ได้แก่  นายณัฐสิทธิ์  วงศ์จันทา  ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ 

ของวิทยาเขตมุกดาหาร 

              มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.4  การทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557 

                ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2557  โดยขอให้ 

หัวหน้าสาขาวิชาช่วยพิจารณาความเสี่ยงเรื่องบุคลากร โดยงานแผนคณะจะส่งเรื่องเพื่อให้ท่านด าเนินการภายในเดือนมีนาคม  

2558 ต่อไป 

              มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.5  การจัดงานมหกรรมวิชาการสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 

                ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะรัฐศาสตร์ ได้จัดงานมหกรรมวิชาการสังคมศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยจัดร่วมกับกลุ่มคณะวิชาทางสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร
ศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ซึ่งมีกิจกรรมเวทีเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย 
เพื่อความงาม ความเจริญ และความเป็นธรรม” และการแสดงนิทรรศการ “สุนทรียะ การพัฒนา และความเป็น
ธรรม”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2558 

              มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  1/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2558 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระ
พิเศษ  1/2558 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2558 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2558 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  

ครั้งที่ 1/2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ไดอ้นุมัต ิ

ในหลักการให้จ้างอาจารย์พิเศษหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ในช่วงที่นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว  เดินทาง 

ไปราชการ เป็นเวลา  45 ชั่วโมง  โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น  ต่อมาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร แจ้งว่าอาจารย์พิเศษไม่สามารถมาสอนได้ จึงขอยกเลิกการจ้างอาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ หลักสูตรจะบริหารจัดการ 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตรอีกครั้ง  

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  การขออนุมัติเปิดรายวิชาให้นักศึกษาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ชั้นปีที่  4 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และ 

การออกแบบ  เป็นผู้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  1421 303 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศิลปประยุกต์และการ 

ออกแบบ 1 และรายวิชา 1421 403  ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2   เฉพาะในภาค 

การศึกษาที่  2/2557 นั้น  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ แจ้งว่าได้ด าเนินการจ้างผู้สอนเอง แต่จะต้องมา
พิจารณาตัดเกรดที่คณะศิลปศาสตร์ เช่นเดิม 

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตริับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขออนุมัติด าเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติด าเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการ  

เพื่อแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ  ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการ เพ่ือแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ ให้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร 
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2. ขออนุมัติใช้สถานที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (SAC) เป็นสถานที่ในการจัดงานแสดง 

นิทรรศการ 

3. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือศูนย์การเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง เป็น “ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  

ภัทรียา วิสัยจร” 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้  
1. เห็นชอบในข้อเสนอข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการด าเนินการจัดงานแสดงนิทรรศการ 

เสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการกึ่งถาวร พร้อมกับงบประมาณในการจัดงานสานสัมพันธ์ที่ไม่ใช่โครงการมุทิตาจิต   
ไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอีกครั้ง 

2. ไม่อนุมัติการขอเปลี่ยนช่ือศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  แต่มีมติเห็นชอบให้จัดท าท าเนียบ 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์แทน  โดยเริ่มตั้งแต่ก่อต้ังจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ โดยมอบ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม 
 

4.2  การรับรองเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 (เพิ่มเติม)   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 (เพิ่มเติม)   

ดังนี้ 

1. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ป.โท)  ได้ส่งเกรดรายวิชา 1421 711  

Approaches to English Language Teaching and Learning  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  และ 

นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล  เป็นผู้สอน  

2. หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้ส่งเกรดรายวิชา  1415 472 Chinese for Business  ซึ่ง 

สอนโดยนายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์  อาจารย์พิเศษ  

ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวข้างต้นผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรและสาขาวิชาในเบื้องต้นแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
  

4.3  การรับรองการแก้ไขการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยว   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพจิารณาการรับรองการแก้ไขการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 

การท่องเที่ยว  กล่าวคือหลักสูตรการท่องเที่ยว  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 100  

Foundation English for Liberal Art Students  ให้แก่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว  จ านวน  3  คน  

เนื่องจากนักศึกษาเกิดความสับสนในการลงทะเบียนเรียนระหว่างหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่  ซึ่งรหัสและชื่อวิชา 

เดียวกัน เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบจบได้ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบจบ
ได้ตามโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรการท่องเที่ยว จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ดังนี้ 
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รหัส ชื่อ-สกุล ภาค เดิม แก้ไขเป็น 

วิชา 1421 100     

5514400371 นางสาวยญกาญจน์  อยู่ไพร 1/56 1421100-0 1421100-55 

5514402735 นางสาวยุวดี  หวังสารกลาง 1 / 5 5 , 
2/55 

1421100-55 1421100-0 

5514403817 นางสาวอัญรัตน์  โพธิ์ศร ี 2/55 1421100-55 1421100-0 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.4  การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพจิารณาขออนุมตัิปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรประวัติศาสตร์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมติเสนอให้ปิด
หลักสูตร เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งมี
วุฒิตรงกับสาขาวิชาจะลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และลาเพิ่มพูนความรู้ จ านวน 2 ท่าน จึงส่งผลให้จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีที่มีวุฒิตรงกับสาขาวิชาไม่ครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  อีกทั้งในปีการศึกษา  
2559-2560  อาจารย์ในหลักสูตรหลายท่านมีแผนการลาศึกษาต่อและลาเพิ่มพูนความรู้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 4.5  การให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการร่างประกาศวินัยนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการร่าง 

ประกาศวินัยนักศึกษา  เนื่องจากมีนักศึกษาได้ทุจริตในการสอบ  จ านวน 2 ครั้ง/ภาคการศึกษา  จึงเสนอให้ที่ประชุม 

พิจารณาว่าคณะควรจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศวินัยนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประชุมพิจารณา  และ 

ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งต่อไป 
 

4.6  การขออนุมัติเทียบรายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา  จ านวน 4 รายวิชา  

ดังนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   ขอความอนุเคราะห์พจิารณาการเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวน 3 รายวิชา ส าหรับ นางสาวพัชรดา นวลศรี  ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ เกรด 

1) 203 101 ภาษาอังกฤษ 1 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 C 

2) 203 102 ภาษาอังกฤษ 2 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 C+ 

3) 203 203 ภาษาอังกฤษ 3 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ C 
   

             2. คณะบริหารศาสตร์ขออนุมัติเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 2 รายวิชา  ส าหรับ
นักศึกษา 3 ราย ได้แก่ นางสาวจามจุรี  อาจวิชัย, นางสาวอารียา  โลบุญ   และ นางสาวปนัดดา  ตาสื่อ  
ทั้งนี้   ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกในเบื้องต้นเรียบร้ อยแล้ว ตาม
รายละเอียดดังนี ้
รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ หมายเหต ุ

1) 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1421 205 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาบริหารธุรกิจ 

ส าหรับ นางสาวจามจุรี  อาจวิชัย, นางสาวอารียา  
โลบุญ และ นางสาวปนัดดา  ตาสื่อ 

2) 1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1421 207 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับ นางสาวจามจุรี  อาจวิชัย และ 
นางสาวอารียา  โลบุญ 

 

             3. นายไตรทศ บุญมานันท์  นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง  ขออนุมัติเทียบรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามโครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 1 รายวิชา ทั้งนี้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้ 
รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ 

1421 406 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1421 306 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

             4. หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารขอเทียบรายวิชาในหลักสูตร  ซึ่งเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง จ านวน 1 รายวิชา โดยมีเนื้อหาของรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามรายละเอียดดังนี้ 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาที่ขอเทียบ 

1411 490 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  

(Research in Thai Language and Thai Literature) 

1411 490 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
(Research in Thai Language and Literature) 

 

  
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  

4.7  การพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2557 (ช่วง 

ที่ 2) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2557 (ช่วงที่ 2)  จ านวน 9 ราย   โดยวันส าเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบ 
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ปลายภาค  คือ วันที่ 19 ธันวาคม 2557  ทั้งนี้  งานวิชาการได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ 

นักศึกษาในเบื้องต้นแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.8  การพิจารณาจ านวนแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาจ านวนแผนรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559 ดังนี ้
 

คณะ/สาขาวิชา แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา 

1. สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 50 

2. สาขาการท่องเที่ยว 70 

3. สาขาการพัฒนาสังคม 60 

4. สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 50 

5. สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 50 

6. สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 50 

7. สาขาประวัติศาสตร์ 20 

8. สาขานิเทศศาสตร์ 50 

9. สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 30 

10.สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 40 

รวม 470 

  ในการนี้  ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่าคณะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องรายได้ต่อหัวของนักศึกษา และ 

เสนอให้แต่ละหลักสูตร มีการประชุมพิจารณาเกณฑ์การรับร่วมกัน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาจ านวนรับนักศึกษาอีกครั้ง 
 

4.9  การลงทะเบียนเรียนควบคู่กรณีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2/2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนควบคู่กรณีพิเศษ  ประจ าป ี

การศึกษา 2/2557  ด้วยนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จ านวน 6 
คน ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนควบคู่ระหว่างวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กับวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาดังกล่าวเป็นตัวต่อ แต่เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าว
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่  2/2557 ดังนั้น หน่วยจัดการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร จึงขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาทั้ง 6 คน เป็นกรณีพิเศษ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เปิดเฉพาะกรณีมุกดาหาร เพื่อเยียวยานักศึกษา รหัส  

2554  ที่ต้องส าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ที่มุกดาหารเป็นผู้สอน 
 

4.10  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชา เนื่องจาก 
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นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ที่ขอลงทะเบียนเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่งตามโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องใช้หลักสูตรเก่า ดังนั้น จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1415 421 Chinese Report 
Writing  ในภาคการศึกษา 1/2557 จากหลักสูตร พ.ศ. 2555  เป็น พ.ศ. 2553   

  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.11  การพิจารณากิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ที่ใช้งบประมาณเกิน 50,000 บาท 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ที่ใช้งบประมาณ 

เกิน 50,000 บาท  ซึ่งมี 1 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมละครเวทีภาษาอังกฤษเรื่อง The Little  Mermaid  (Musical)   

โดยนายทรงพล  อินทเศียร เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9  เมษายน 2558  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  

59,400 บาท  ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารแล้ว  ทั้งนี้  จะได้ด าเนินการแจ้งเวียนต่อไป   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.12  การพิจารณาคิดคะแนนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ในข้อ 2.3 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการคิดคะแนนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ในข้อ 2.3 การน า 

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์หากจะน ามาคิดคะแนนได้จะต้องเป็นงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  รวมถึงหารือ 

เกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดในการน าหลักฐานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เช่น การน าเสนองานวิจัยและการ 

เป็นวิทยากร กรณีที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ขอให้ใช้ในรอบประเมินถัดไป  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ใช้หลักฐานนับจนถึงวันที่  31 มีนาคม 2558   โดยมอบหมายให ้

หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ หากตรวจสอบทราบภายหลังว่าไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง  

ให้น าไปหารือในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนถัดไป 
 

4.13  การปรับแบบฟอร์มการลาของอาจารย์ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่อาจารย์ลากิจ ลาพักผ่อน หรือไปราชการ 

ในช่วงที่มีการเรียนการสอน  ขอให้แนบแผนการสอนชดเชยประกอบการลา ดังนั้น จึงเสนอให้มีการปรับแบบฟอร์ม 

การลาและแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการส าหรับอาจารย์  โดยเพิ่มช่องส าหรับกรอกรายละเอียดการสอนชดเชย 

ในแบบฟอร์ม 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้งานบุคคลด าเนินการปรับแบบฟอร์มการลาและ 

แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการส าหรับอาจารย์  เพื่อน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  แนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลา (OT)  และการตรวจรับพัสดุ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติการขออนุมัติเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลา  

(OT)  รายละเอียดดังนี ้

1. และการตรวจรับพัสด ุ การเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลา (OT)  จะเบิกให้กับผู้ที่เป็นกรรมการ 
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ในโครงการเท่านั้น 

2. ผู้ที่สามารถลงนามก ากับการจ่ายเงินสดในใบเสร็จรับเงิน   จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือ 

ผู้ที่มีชื่อในโครงการเท่านั้น 

3. ผู้ตรวจรับพัสดุ จะต้องพิจารณาเอกสารให้ถี่ถ้วนก่อนลงนาม 

ทั้งนี ้ จะท าบันทึกข้อความแจ้งหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อให้ช่วยแจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.2  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ 

นายกรัฐมนตร ี โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสามารถด าเนินการได้มีดังนี ้

1.  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหม รณรงค์ “กินของไทย  

ใช้ของไทย และเที่ยวเมืองไทย”  

2. การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยลดการคอร์รัปชั่นเพ่ือให้ 

ไทยไดร้ับการจัดอันดับความโปร่งใสที่ดีขึ้น 

  ทั้งนี้ คณะได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.3  การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 

มกราคม 2556  และบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่  1  มกราคม  2557 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างค านวณงบประมาณที่ 

ต้องใช้เพิ่มเติมให้พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตามวิธีการค านวณที่ส านักงานคณะกรรมการอุดม 

ศึกษาก าหนด (สกอ.) เพื่อจัดส่งให้ สกอ. ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4  ตอบข้อหารือการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการ 

แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่ ไดต้อบข้อหารือการให้บุคลากรลา 

หยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาว่าระหว่างลาหยุดฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่สอน ณ คณะศิลปศาสตร์ และสามารถเป็นอาจารย์พิเศษ
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่  ซึ่งอธิการบดีได้มีความคิดเห็น ดังนี ้

1. การปฏิบัติงานสอนในคณะในฐานะอาจารย์ประจ า ยังคงสามารถปฏิบัติได้ 
2. การเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุด 

ราชการ ยังมีสถานะเป็นอาจารย์ประจ า ส่วนการเป็นอาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถท าได้ แต่ผู้ที่ได้รับ 

อนุมัติให้ลาหยุดราชการฯ ยังคงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด แต่มิใช่ไปรับเป็น 
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อาจารย์พิเศษเพ่ือหารายได้ ระหว่างลาหยุดราชการฯ หรือไปรับงานมากเกินสมควร ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของการ 

ลาหยุดราชการเพื่อไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

มตทิี่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  ขอความอนุเคราะห์แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปี 2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ 

คณาจารย์ ตอบแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2558 

เพื่อส ารวจการใช้เทคโนโลยีในการสอนของคณาจารย์และใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 

Classroom) ต่อไป โดยกรอกแบบสอบถามที่เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6 รายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจ าเดือนมกราคม 2558 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ า 

เดือนมกราคม  2558  รายละเอียดดังนี ้

1. จ านวนทุนทั้งหมด  74 ทุน* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,403  บาท 

เงินบริจาค   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,403  บาท 

เงินงบประมาณคณะ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000  บาท 

2. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว  18 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 161,000  บาท 
3. จ านวนทุนที่คงเหลือ  56 ทุน** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 311,403  บาท 
4. มีการมอบทุนการศึกษา ประจ าเดือนมกราคม  2558   จ านวน           5  คน 

*   ไม่นับรวมทุนเรียนดีกรณีพิเศษ 

**  จ านวนทุนการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา  งานกิจการนักศึกษา จะด าเนินการพิจารณา 

ทุนการศึกษาตามเง่ือนไขและคุณสมบัติของทุนการศึกษานั้นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ที่จะมอบให้แก่นักศึกษา 

ในขั้นตอนต่อไป   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์สาขา 

วิชามนุษยศาสตร์ ดังนี้  

1. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์  ลาศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ 

กีฬา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ คาดว่าจะสอบหัวข้อ ฯ ใน 

ภาคการศึกษา  2/2557   

2. นายค าล่า  มุสิกา  ลาศึกษาต่อในสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
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มหาวิทยาลัย  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ ์ เรื่อง แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์อีสานในวง 

โปงลาง คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2557 

3. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  ลาศึกษาต่อในสาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล  

ได้รายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2556-3/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 แผนการรับและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแผนการรับและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  ดังนี ้

คณะ/สาขาวิชา 

แผนการรับ 

บุคคลเข้าศึกษา รวมผู้ยืนยันสิทธิ ์

ร้อยละท่ีได้รับ 

เทียบแผนสภาฯ 

1. สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 50 52 104 

2. สาขาการท่องเที่ยว 60 65 108 

3. สาขาการพัฒนาสังคม 70 42 60 

4. สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 50 38 76 

5. สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 50 50 100 

6. สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 50 79 158 

7. สาขาประวัติศาสตร์ 30 13 43 

8. สาขานิเทศศาสตร์ 60 39 65 

9. สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 30 9 30 

10.สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 40 18 45 

รวม 490 405 82.65 

ทั้งนี ้ จะมีการสอบสัมภาษณ์รอบขยายโอกาสทางการศึกษา  วันที ่ 20 เมษายน  2558  และรอบ 

แอดมิชช่ันอีกครั้ง  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  การรับรองหลักสูตรจากส านักงาน ก.พ. 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงาน ก.พ. ได้แจ้งการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จ 

การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.10  ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง ในอีก 4 ปีข้างหน้า 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง ในอีก 4 ปีข้างหน้า  ทั้งนี้ ใน 

ระดับช านาญการพิเศษ ล าดับที่ 1-10 จะมีเพียง 1 ต าแหน่ง ซึ่งมีระดับความสามารถในการเป็นหัวหน้าส านักงาน 

เลขานุการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ล าดับ
ที่ ต าแหน่ง 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

จ านวน
(คน) 

ระดับ
ช านาญ
การ/ 

ช านาญงาน 
จ านวน
(คน) 

ระดับ
ช านาญ
การ/ 

ช านาญ
งาน 

จ านวน
(คน) 

ระดับ
ช านาญ

การ
พิเศษ 

จ านวน
(คน) 

1 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปฏิบัติการ 2 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

ช านาญ
ก า ร
พิเศษ  

1 

2 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(รั บผิ ดชอบ ง านประกั น
คุณภาพการศึกษา) ปฏิบัติการ 1 ช านาญการ 3 ช านาญการ 1 

3 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 6 ช านาญการ  ช านาญการ 3 

4 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 3 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

5 บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 2 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

6 บุคลากร ปฏิบัติการ 2 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

7 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ปฏิบัติการ 1 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

8 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ 1 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

9 นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ 1 ช านาญการ 1 ช านาญการ  

10 นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 1 ช านาญการ  ช านาญการ 1 

11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 2 ช านาญการ  ช านาญการ 1     

12 ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ 1 ช านาญงาน  ช านาญงาน 1     

13 พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติการ 1 ช านาญงาน  ช านาญงาน 1     

รวม   24   4   14     

  

    

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.11  โครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม 

ณ กรุงฮานอย 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและประธานหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิเทศสัมพันธ์คณะ จะจัดโครงการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชาใน 

สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม  ณ  กรุงฮานอยในวันที่  12-13  มีนาคม  2558  ณ  สาธารณรัฐสังคมนิยม 

เวียดนาม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะในการพัฒนาทางวิชาการสู่อาเซียน   โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของ 
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คณะเป็นจ านวน 82,780 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ 

ทดสอบภาษาเวียดนาม ในประเทศไทย ซึ่งในเบื้องต้นคณะได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. เป็นจ านวน 400,000 บาท  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.12  การจัดกิจกรรมของงานวิจัยคณะ 

  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยคณะ จะจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2558 ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  

2558  ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

กษมา  สุวรรณรักษ์  และ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ  เป็นวิทยากร 

2. การบรรยายระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอก 

จาน 4  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบ ารุง  เป็นวิทยากร 

3. การบรรยายมังกรหลากสี : จีนกับอาเซียน  ในวันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมดอกจาน  

3  โดยศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัต ิเป็นวิทยากร 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.13  การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีหน่วยงานไดต้ิดต่อให้งานบริการวิชาการคณะ 

ศิลปศาสตร์  ช่วยประสานหาวิทยากรให้หน่วยงาน  จ านวน  2  หน่วยงาน  รายละเอียดดังนี ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอนักศึกษาในหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสารไปสอนภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ไปสอนภาษาจีน ให้กับเด็ก 

ในศูนย์พัฒนาเด็ก  ดังนี ้

1.1 สอนภาษาอังกฤษ  ในคาบเรียนวันอังคาร เวลา 09.40-10.40 น. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 –  

มีนาคม 2558 

1.2 สอนภาษาจีน ในคาบเรียนวันพุธ เวลา 09.40-10.40 น. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม  

2558 

2. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  4  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรไปสอนในหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 

มั่นใจและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ระหว่างวันที่ 15-19  ธันวาคม 2557  และวันที ่5-9 มกราคม 2558  ทางศูนย์บริการ 

วิชาการได้ประสานไปยังหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ให้จัดหาวิทยากรไปสอนในหัวข้อและวันเวลา 

ดังกล่าว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.14  นักศึกษาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะท างาน 

  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก แจ้งที่ประชุมทราบว่านายธัญภูมิ ภูงามทอง 

นักศึกษาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ชั้นปีที่ 3  ได้รับการคัดเลือกจากหลักสูตร   เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม 

โครงการแลกเปลี่ยน The 13th Asian Youth Forum in Bangkok  ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2558 ถึงวันที่  2  

กุมภาพันธ์  2558  ณ  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการใน 

ครั้งต่อไป ณ ประเทศเกาหลีใต้   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

   -   
 

เลิกประชุมเวลา    13.15  น. 


