
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   

วาระพิเศษ  2 / 2558 

วันจันทรท์ี่  2  มีนาคม  2558  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร ์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 

4. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

5.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

7 .  นางฐิตารตัน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

8.  นางนริศรา  แสงเทียน    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์    กรรมการ 

9.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        กรรมการ 

10. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า         ไปราชการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายเฉลิมชยั  วงศ์รักษ ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

3.  นายสทุธิพงศ์  เพิ่มพูล    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ช่วยเลขานุการ 

6.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

8.  นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ ์   บุคลากร 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - 
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ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง การประเมนิลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  คณะ 

ศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2558  และพิจารณาคะแนนประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ รอบการประเมิน  ครั้งที่ 1/2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง การประเมิน 

ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  คณะศลิปศาสตร์  พ.ศ. 2558  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  และ 

พิจารณาคะแนนประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ รอบการประเมิน  ครั้งที่  1/2558   

  รายละเอียดดังนี้ 

1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

 

 

   

2.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

 

 

  

 

 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
1. เห็นชอบกับประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง การประเมินลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  คณะ 

ศิลปศาสตร์  พ.ศ. 2558  โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
1.1 ข้อ 4.6 การมสี่วนร่วมในกิจกรรมหรือภาระงานอื่นฯ คิดชิ้นงานละ จาก 5 คะแนน เป็น 3  

คะแนน   

1.2 ข้อ 4.7 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ให้ประเมินโดย  1. อาจารย์คนไทยทีร่่วมสอน  2. ผู ้

ประสานงานรายวิชา  3. ประธานหลักสูตร  และ 4. หัวหน้าสาขาวิชา 

  ทั้งนี้  คณะจะได้ด าเนินการแปลประกาศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน่ต่อไป 
2. เห็นชอบคะแนนประเมิน  ซึ่งในรอบการประเมินนี้ยังไม่ได้เพ่ิมค่าจ้างเป็นเพียงข้อมูลแสดงถึง 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 

1 Ms. Kumiko Mishima 88.50 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน 

1 Mr. Magnus Findlater 82 

2 Mr. Craig  McCaughey 76 

3 Mr. James Slack 74 

4 Mr. Kadek Ray Sulyantha 83 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   

4.2  การรับรองการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการส าเร็จการศึกษาของ  Mr.Ros  

Channara  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.3  การพิจารณาเกรดรายวิชาศลิปะการใช้ภาษาไทย หลักสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกรดรายวิชาศิลปการใช้ 

ภาษาไทย หลกัสูตรการปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะรฐัศาสตร ์  ซึ่งได้สอนนอกเวลาราชการและประมวลผลคะแนน 

ภายหลังการปิดระบบในภาคการศึกษา  1/2557  ท าให้ไม่สามารถบันทกึคะแนนได้   จึงได้ประสานงานวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเพื่อตัดเกรดแบบ  Manual  ดังนั้น  ในระบบจึงปรากฏเฉพาะเกรด ทั้งนี้ ได้ผ่านที่ประชุมหลักสูตรและ 

สาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.4  ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อ
ไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงาน 

กฎหมายและนิติการ  จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้บุคลากรลา 

หยุดราชการเพื่อไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ส านักงานกฎหมาย 

และนิติการ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และได้แจ้งเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยได้มีการออกข้อบังคับใช้กับคณะหรือ 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  และข้อบังคับไม่ได้มีข้อก าหนดให้อ านาจคณะที่จะออกประกาศเพื่อบังคับใช้ 

ภายในคณะเองได้  แต่หากคณะเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องออกประกาศเพื่อใช้บังคับภายในคณะ ควรจะเสนอเรื่อง 

ต่อทีป่ระชุมกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาเห็นชอบก่อน   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าคณะควรมีประกาศเพื่อใช้บังคับภายในคณะ  โดยให ้

เสนอประกาศต่อที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 

4.5  การพิจารณาแผนการรับเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการรบัเข้าศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2559   

ซึ่งแต่ละหลักสูตรได้น ากลับไปทบทวนจ านวนรับและส่งขอ้มูลกลับมายังงานวิชาการแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่ละหลักสูตร เพ่ิมจ านวนรับนักศึกษา โดยให้รับ
นักศึกษาไม่ต่ ากว่า 40 คน  โดยให้ปรับแผนการรับเป็นดังนี้ 
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หลักสูตร แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา 

1. สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 70 

2. สาขาการท่องเที่ยว 70 

3. สาขาการพัฒนาสังคม 70 

4. สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 70 

5. สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 50 

6. สาขาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร 50 

7. สาขาประวัติศาสตร ์ 40 

8. สาขานิเทศศาสตร ์ 50 

9. สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 40 

10.สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 40 

รวม 550 

 

4.6  การพิจารณาแบบฟอร์มการลาส าหรบัอาจารย์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มการลาและแบบฟอร์มการขออนุมัติไป 

ราชการส าหรับอาจารย์  ซึ่งงานบุคคลได้ด าเนินการโดยเพิ่มช่องส าหรับกรอกรายละเอียดการสอนชดเชยในแบบฟอร์ม 

เรียบร้อยแล้ว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแบบฟอร์ม 
   

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  และประเมนิเอกสาร 

ประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรอืสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง 

ทางวิชาการ (ฉบับที่ 4)   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ ์

และวิธีการประเมินผลการสอน  และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4)  โดยได้ก าหนดระยะเวลาการประเมินผล 

การสอน ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับตัง้แต่วันที่ยื่นเอกสารสมบูรณแ์ละครบถ้วน หากพน้ก าหนดระยะเวลา 4  

เดือนแล้ว สามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ใน 

เว็บไซต์คณะด้วยแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 

5.2  การรายงานผลการศึกษา ของนางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร 

   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา ของ 

นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร  ประจ าภาคการศึกษา  1/2557  มีความกา้วหน้าและผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ ์  
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   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมตริับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

   - 
 

เลิกประชุมเวลา    16.45  น. 

 


