
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  
  คร้ังที ่  11/2552 

วนัศกร์ุ ที ่ 2  ตลาคมุ    2552    เวลา   09.30  น. 
ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   4    ช้ัน 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผ้มาประชม ู ุ  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  กรรมการ 

3.  นายพิสิทธิ  กอบบุญ์    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกจการพิเศษิ   กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกจการิ นกัศึกษา กรรมการ 

5.  นางสิรินทร์ทิพย ์  บุญมี  หวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก กรรมการ 

6.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักลู  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก      กรรมการ 

7.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

8.  นายบุณยสฤษฎ ์  อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาการทองเท่ียว่  กรรมการ 

9.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
10.  ผศ.สุพฒัน์   กเูกยรติกลู้ ี   ผูแ้ทนคณาจารย ์     กรรมการ 

11.  นางสาวณฐัพชัร์  เตชะรุงไพศาล่  ผูแ้ทนคณาจารย ์     กรรมการ 

12.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ ์  ผูช้วยคณบดีฝ่ายบริหาร่     เลขานุการ 
 

ผ้ไม่มาประชมู ุ  
1.  ผศ.กติพร  โชประการิ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ลากจิ  
2.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ 
3.  ผศ.อนนัทธ์นา   เมธานนท ์  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ลากจิ  
 

ผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค ์  ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษา่ ั   

2.  นางฐิตินนัท ์  ภูนิคม   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทวัไป่  

 

เร่ิมประชมเวลาุ         09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กลาวเปิดกา่ รประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดงัตอไปนี่ ้  
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1   ประกาศมหาวทิยาลยัอบลราชธานี  เร่ือง  วชิาศึกษาทัว่ไป  พุ .ศ. 2552    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์   แจง้ท่ีประชุมทราบเกยวกบี่ ั ประกาศมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี   เร่ือง  วิชาศึกษาทวัไป  พ่ .ศ. 2552   ซ่ึงงานวิชาการไดน้าํลงในฐานขอ้มูลของงานวิชาการ  พร้อม
ทงัสาํเนาแจง้หวัหนา้สาขาวชิาและประธานหลกัสูตรทุกทานแลว้   โดย้ ่ มีการแบงโครงสร้างวิชาศึกษาทวัไป  ่ ่
เป็น  2  กลุม  ่ ซ่ึงมีจาํนวนหนวยกตไมนอ้ยกวา  ่ ิ ่ ่ 30  หนวยกต ่ ิ   ดงัน้ี 
 

กลุม  ่ 1  สาํหรับคณะ / หลกัสูตรดา้นวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุม  ่ 2  สาํหรับคณะ / หลกัสูตรดา้นมนุษยศาสตร์  
สงัคมศาสตร์  ศิลปะ 

ก.  กลุมวิชาภาษา     ่ 14  หนวยกต่ ิ  ก.  กลุมวิชาภาษา     ่ 14  หนวยกต่ ิ  
ข.  กลุม่ วิชาวทิยาศาสตร์     6  หนวยกต่ ิ  ข.  กลุม่ วิชาวทิยาศาสตร์     9  หนวยกต่ ิ  
ค.  กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  10  หนวยกต่ ิ  ค. กลุม่ วชิามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  7 หนวยกต่ ิ  

รวมจาํนวนหนวยกต      ่ ิ 30   หนวยกต่ ิ  รวมจาํนวนหนวยกต      ่ ิ 30   หนวยกต่ ิ  
 

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชมสัมมนาการพฒันาหลกัสตรและส่งเสริมการเรียนุ ู การสอน  คร้ังที ่ 3/2552 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์    แจง้ท่ีประชุมทราบการเขา้รวมประชุมสมัมนาการ่  

พฒันาหลกัสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน  ครังท่ี ่ ้ 3/2552   ซ่ึงงานพฒันาหลกัสูตรและงานสงเสริมการเรียน่
การสอน กองบริการการศึกษา ไดจ้ดัโครงการดงักลาว่ เพือ่ชีแจงและสร้างความเขา้ใจเกยวกบการจดัทาํหลกัสูตร  ้ ี่ ั
ตามแนวปฏิบติั  การจดัทาํหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2552  
ในวนัท่ี  21   ตุลาคม   2552   เวลา  08.30 น.  ณ  หอ้งประชุมศรีเมืองใหม   ชนั  ่ ้ 3    อาคารสาํนกังานอธิการบดี  
(ตึกใหม่)   จึงขอประชาสมัพนัธ์ใหอ้าจารยทุ์กทานเขา้รวมประชุมดงักลาว่ ่ ่  
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3   การเป็นศนย์ทดสอบคู รูผ้สอนวชิาภาษาไทยู  
   ประธาน    แจง้ท่ีประชุมทราบวา่คณะศิลปศาสตร์จะเป็นศูนยท์ดสอบครูผูส้อนวิชาภาษาไทย  
ในพืนท่ีรับผดิชอบ  ้ 8  จงัหวดั   ซ่ึงจะจดัสอบในวนัท่ี  31  ตุลาคม  2552   โดยการทดสอบครังนีเป็นสวนหน่ึง้ ้ ่
ในโครงการไทยเขม้แขง็  ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดรั้บอนุมติั   ในสวนของคณะ่ ศิลปศาสตร์  จะรับผดิชอบ
จดัสอบและตรวจขอ้สอบ  โดยมีคณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกจการพิเศษ  ผูช้วยคณบดีฝ่ายบริหาร  และิ ่
รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก   เป็นผูป้ระสานงานในการจดัสอบ  และ
อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรภาษาไทยและการส่ือสารทุกคน  จะเป็นผูต้รวจขอ้สอบ  ซ่ึงตอ้งผานการอบรมการ่
ตรวจขอ้สอบจากศูนยภ์าษาไทยสิรินธร  อยางไรกตามอาจมีการทาบทามอา่ ็ จารยส์าขาวิชาอ่ืน ๆ  เพื่อเขา้รวม่
อบรมการตรวจขอ้สอบ และเป็นกรรมการตรวจขอ้สอบรวมกน่ ั  
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   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชม  ุ  
2  

.1   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที ่ ุ 10 / 2552 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ    ครังท่ี  ้  
10 / 2552    เม่ือวนัท่ี  4  กนยายนั   2552 

2.2   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําุ คณะ  วาระพเิศษ/2552 
มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ    วาระ 

พิเศษ / 2552    เม่ือวนัท่ี  18   กนยายนั   2552 
 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  
3.1   การดําเนินการคดัเลอืกนักศึกษาเพือ่สมัครรับทน  ุ GMS 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์   แจง้ท่ีประชุมทราบวาตามท่ี่ คณะกรรมการคดัเลือก 
นกัศึกษาเพื่อรับทุน  GMS   ไดด้าํเนินการคดัเลือกนกัศึกษาโดยการสอบสมัภาษณ์รอบแรก    เม่ือวนัท่ี  4  
กนยายน ั   2552  และรอบสองวนัท่ี  15  กนยายั น  2552  นนั้   มีนกัศึกษาผานการสอบคดัเลือก่   จาํนวน  10  ราย 
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่ือ - สกลุ หลกัสตรู  มหาวทิยาลยัทีไ่ปแลกเปลีย่น 

1.   Mr.Natthachanon   Ripanno                  ภาษาจีน Yunnan Nationalities University 

2.   Ms.Ingon   Jaturiyasatjakul ภาษาจีน Yunnan Nationalities University 

3.   Ms.Anchitha   Sangkhao ภาษาจีน Yunnan Nationalities University 

4.   Ms.Julaluk   Phopa ภาษาจีน Yunnan Nationalities University 

5. Ms. Bupphawan  Khammungkhun ภาษาจีน Kunming University of Science and Technology 

6. Ms. Kittiya  Chaiyapet ภาษาและวรรณคดี
เวยีดนาม 

University of Sciences and Humanities, Hochiminh 

7. Mr. Wittaya  Homjit ภาษาจีน Kunming University of Science and Technology 

8. Ms. Wassana  Punmongkon ภาษาจีน National University of Laos 
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9.  Ms. Chayaporn  Thangwanchaboen ภาษาจีน Kunming University of Science and Technology 

10. Ms. Chutiporn  Ngamkeaw ภาษาจีน Kunming University of Science and Technology 

 
ทงันี  มห้ ้ าวิทยาลยัจะสงผลการคดัเลือกดงักลาว  ไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ่ ่  

(สกอ.)  เพื่อพจิารณาคดัเลือกตอไป  ่  
มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    

 
3.2   การเสนอผ้เข้ารับการคดัเลอืกรางวลัดีเด่นด้านต่าง ๆ  ในวนัเอดส์โลก  ประจําปี  ู 2552   
   รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาสงัคมศาสตร์  แจง้ท่ีประชุมทราบวา่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ขอ
เสนอช่ือบุคคลดีเดนดา้นสงัคม  ในวนัเอดส์โลก  ประจาํปี  ่ 2552   คือ  นางทรรศิกา    จาํปาศรี      อดีตพยาบาลโรงพยาบาล
สิรินธร   และลาออกไปทาํงานเอดส์ในชุมชน  มาแลว้กวา  ่ 10  ปี  โดยประสานงานทงัสาธารณสุขฝังไทยและลาว ้ ่  
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหส้งประวติับุคคลดงักลาวไปยงัมหาวิทยาลยัตอไป่ ่ ่  
 

3.3   การจัดสัมมนา  เร่ือง  การถ่ายทอดตวัช้ีวดัลงในระดับรายบคคลุ     

   ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษา่ ั       แจง้ท่ีประชุมทราบจาํนวนบุคลากรท่ีจะเขา้รวม่
สมัมนา   เร่ือง   การถายทอดตวัชีวดัลงในระดบัรายบุคคล   ่ ้ ระหวางวนัท่ี  ่ 27 – 29   ตุลาคม  2552   ณ  ทอแสง
โขงเจียมรีสอร์ท  ดงัน้ี 
 

 สาขา/สาํนกั จาํนวนทงัหมด้  จาํนวนท่ีไป ร้อยละ  
 สาํนกัคณบดี 32 21 65.63  
 นิเทศศาสตร์ 9 8 88.89  
 ภาษาและวรรณคดีตะวนัออก 23 9 39.13  
 ภาษาและวรรณคดีตะวนัตก 37 11 29.73  
 การทองเท่ียว่  9 9 100.00  
 สงัคมศาสตร์ 16 9 56.25  
 มนุษยศาสตร์ 8 4 50.00  
 รวม 134 71 52.99  

 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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3.4   การแลกเปลีย่นเรียนร้   เร่ือง  การวจัิยในช้ันเรียนู  

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกจการิ พิเศษ    แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ไดด้าํเนินการจดักจกรรมการิ  

แลกเปล่ียนเรียนรู้   เร่ือง  การวิจยัในชนัเรียน้   เม่ือวนัท่ี  30   กนยายน  ั 2552    เวลา  13.00  น.  ณ  หอ้งประชุม 

ดอกจาน  7   เรียบร้อยแลว้ 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

3.5 การเสนอเพิม่วงเงินโบนัส  สําหรับพนักงานมหาวทิยาลยัในการประเมินเพิม่ค่าจ้าง 
  รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกจการพิเศษิ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเพิมวงเงิน่ โบนสั  สาํหรับ 
พนกังานมหาวิทยาลยัในการประเมินเพิมคาจา้ง่ ่   ใหเ้พิม่ ขึนจาก้ เดิม 

มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหร้อผลการพิจารณาปรับเปล่ียนระบบเงินเดือนของ 
ขา้ราชการจากระบบซีเป็นระบบแทง  เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลในการวิเคราะห์ปรับเพิมวงเงินท่ีเหมาะสมตอไป่ ่่  
 
ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1    การพจิารณาผู้ตรวจสอบคณสมบัติของผ้สมัครุ ู    ตําแหน่งอาจารย์สาขาวชิาประวตัิศาสตร์     
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์    หารือท่ีประชุมเกยวกบการตรวจสอบคุณสมบติัของี่ ั
ผูส้มคัร   ตาํแหนงอาจารยส์าขาวิชาประวติั่ ศาสตร์   ซ่ึงคณะไดปิ้ดรับสมคัรอาจารยด์งักลาวแลว้  ตงัแตวนัท่ี  ่ ่้ 30  
กนยายน  ั 2552  โดยระหวางนีจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร  เพื่อจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ่ ์้
ในวนัท่ี   5  ตุลาคม  2552  ตอไป  แตเน่ืองจาก ผศ่ ่ .อนนัทธ์นา  เมธานนท ์  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์  ลากจ  ตงัแตวนัท่ี  ิ ่้ 1 – 7  ตุลาคม  2552  ซ่ึงเป็นชวงเวลาท่ีคณะตอ้งประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ  ่ ์
แต ผศ่ .อนนัทธ์นา   เมธานนท ์  ไมไดม้อบหมายผูรั้บผดิชอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้่  
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรประวติัศาสตร์ทุกทาน  ชวยกน่ ่ ั
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร     และกาหนดํ แนวปฏิบติัในเร่ืองดงักลาววา่ ่         หากหวัหนา้สาขาวิชาซ่ึงเป็น
ผูรั้บผดิชอบการตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัรติดภารกจิ    ขอใหม้อบหมายผูรั้บผดิชอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอืน่ ๆ   
5.1    การขออนมัติุ ไปราชการของอาจารย์ประสิทธ์ิ   ปีปทม    ุ    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัไปราชการของ 
อาจารยป์ระสิทธิ   ปีปทุม ์   ซ่ึงขออนุมติัไปราชการงาน   Thailand  Yoga  Festival   ระหวางวนัท่ี่   14 - 15  
พฤศจิกายน  2552   ณ  กรุงเทพมหานคร  โดยงานการเงินคณะขอใหพ้จิารณาวางานดงักลาวเขา้่ ่ ขายการไป่
ราชการตามสิทธ์ิหรือไม่ 
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  มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให ้อาจารยป์ระสิทธิ  ปีปทุม   เพิมเติมรายละเอียด์ ่ วางาน่   
Festival   ดงักลาวมีการอบรมสมัมน่ าเกยวกบการสอนโยคะดว้ย    ี่ ั เพือ่จะไดส้ามารถเบิกจายงบประมาณการไป่
ราชการตามสิทธิได้์  
 
5.2    แผนการบริหารจัดการองค์ความร้  ู (KM) 
  ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษา   แจง้ท่ีประชุมทราบเกยวกบ่ ั ี่ ั แผนการบริหารจดัการ
องคค์วามรู้  (KM)  รายละเอียดดงัน้ี 
 
ลาํดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผ้รับผดิชอบู  สถานะ 

1 การจดัทาํแบบสาํรวจความคิด
เห็นในหวัขอ้ท่ีบุคลากรสนใจ
ท่ีจะใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กนยายนั  
2552 

จาํนวนแบบสาํรวจ
ท่ีสงคืน่  

50% 
 

- 
 
 

คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

 
ดาํเนินการแลว้ 

2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการ
ทาํวิจยัในชนัเรียน้  

 30 กนยายน ั
2552 

1.จาํนวนบุคลากรท่ี 
เขา้รวม่  
2.มีการทาํงานวิจยั
ในชนัเรียน ้ 1 เร่ือง 

20 คน 2,000 บาท งานวิจยัและ
คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

 
ดาํเนินการแลว้ 

3 การจดัทาํเวบ็บลอ็ก ตุลาคม – 
ธนัวาคม 
2552 

1.มีเวบ็บลอ็ก 
2.จาํนวนครังท่ีมีผู ้้
เขา้มาใชบ้ลอ็ก 

50 ครัง ้ / 
 ปีการศึกษา 

- คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

อยรูะหวาง่ ่
ดาํเนินการ 

ลาํดบั กจิกรรม ระยะเวลา ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผ้รับผดิชอบู  สถานะ 

4.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ธนัวาคม 
2552 

จาํนวนบุคลากรท่ี 
เขา้รวม่  

20 คน 5,000 บาท งานวิชาการและ 
คณะกรรมการ
จดัการองคค์วามรู้ 

ยงัไม่
ดาํเนินการ 

5. การประมวลและกลนักรอง่
ความรู้ 

ตุลาคม 2552 
– พฤษภาคม 
2553 

 รายการความรู้ท่ี
ประมวลและ
กลนักรอง่  

1 รายการ /  
1 กจกรรมิ

การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

ยงัไม่
ดาํเนินการ 

 
มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
   

5.3   ผศ.วชัรี   ศรีคาํ  ขออนมัติลาไปปฏิบตัิงานเพือ่เพิม่พนความร้ทางวชิาการ  ุ ู ู  
  ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัลาไปปฏิบติังานเพ่ือเพิมพนูความรู้ทางวิชาการ่   
ของ ผศ.วชัรี   ศรีคาํ  ณ  สถาบนัเอเชียศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ตงัแตวนัท่ี  ้ ่ 1   พฤศจิกายน  2552     ถึง
วนัท่ี  31  ตุลาคม  2553   รวมระยะเวลา  1  ปี     ซ่ึงไดใ้หง้านบุคคลคณะตรวจสอบไปยงักองการเจา้หนา้ท่ีแลว้ 
พบวา่การลาไปปฏิบติังานเพ่ือเพิมพนูความรู้ทางวิชาการ่ นี ้   เกนโควติ าตามหลกัเกณฑท่ี์กาหนดํ    ซ่ึงถา้จะอนุมติั 
ไดต้อ้งเสนอไปยงัมหาวิทยาลยั  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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 มติที่ประชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ผศ.วชัรี  ศรีคาํ  ลาไปปฏิบติังานเพื่อเพิมพูนความรู้่
ทางวิชาการได ้ โดยคณบดีจะนาํเร่ืองเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา
ตอไป่  

 
 

ปิดประชมเวลาุ         12.30     น. 
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