
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  

  วาระพเิศษ / 2553 

วันศกร์ุ ที ่  22   มกราคม   2553    เวลา   13.30  น. 

ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   4    ช้ัน 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผ้มาประชมู ุ   

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมทุ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา กรรมการ 

5.   นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

6.  นายพิสิทธิ  กอบบญุ์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

7.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

8.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

9. นายบณุยสฤษฎ์   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว กรรมการ 

10. นายพลวิเชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

11. นายจักเรศ  อิฐรัตน์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  กรรมการ 

12.  ผศ.สุพัฒน์   กู้ เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

13.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

14.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 

ผ้ไม่มาประชมู ุ  

1. นางสิรินทร์ทิพย์   บญุมี  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ลาป่วย 
 

ผ้เูข้าร่วมประชม ุ  

1.  นางธิราพร  ศรีบญุยงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

2.  นางนุชนารถ โหตระไวศยะ  บคุลากร 
 

เร่ิมประชมเวลาุ         13.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 แจ้งกาํหนดการสอบสัมภาษณ์  Admissions   
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบว่างานรับเข้า  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

ได้กาํหนดการสอบสัมภาษณ์  Admissions  ระหว่างวันท่ี  12 - 15  พฤษภาคม  2553   และ สกอ. จะประกาศผลการสอบ
สัมภาษณ์   ในวันท่ี  23   พฤษภาคม   2553    ท้ังนี ้   ขอให้ทุกหลกัสูตรจัดเตรียมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวนั
ดังกล่าวด้วย 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     

1.2  ฐานข้อมลวิชาเลอืกเสรีู    

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบว่ามหาวิทยาลยัจะดาํเนินการจัดทาํ
ฐานข้อมลูวิชาเลือกเสรี  ดังน้ัน  จึงขอให้แต่ละหลกัสูตรดาํเนินการตรวจสอบรายวิชาท่ีประสงค์จะให้เป็นวิชาเลือกเสรี  
เพ่ือนาํไปจัดทาํเป็นฐานข้อมลูวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษา  ท้ังนี ้ งานวิชาการได้ส่งเอกสารให้ประธานหลกัสูตร
พิจารณาแล้ว 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     

1.3  รายวิชาศึกษาทัว่ไปทีค้่างส่ง มคอ. 3 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีค้างส่ง 
มคอ. 3  และขอความร่วมมือให้ส่งคืนงานวิชาการ  ภายในวันท่ี  29  มกราคม  2553   รายละเอียดดงันี ้

1. รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีค้างส่ง มคอ.3   จาํนวน  8  รายวิชา 
 

           กลุ่ม รายวิชา 

ภาษาไทย 1. 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Arts of Thai Language usage)   

ภาษาอังกฤษ 1. 1421 103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 (Foundation English II) 

2. 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 

3. 1421 307 ภาษาอังกฤษสาํหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Sciences)  

4. 1421 406 ภาษาอังกฤษสาํหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and 
Social Sciences)  

สังคมศาสตร์ 1. 1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  

2. 1442 100 วฒันธรรมร่วมสมยั (Contemporary Culture) 

3. 1443 200 กฎหมายกับสังคม  (Law and Society) 
 

2. รายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีงานวิชาการแจ้งแก้ไข มคอ.3 แล้ว และยงัไม่ส่งฉบับแก้ไขคืน  
 

        กลุ่ม ช่ือ-สกลุ รายวิชา 

มนุษยศาสตร์ 1. นายจักเรศ   อิฐรัตน์ 1432 110 มนุษย์กับการใช้เหตผุล (Man and Reasoning) 
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2. นายคาํล่า   มสิุกา 1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional 
Refinement) 

สังคมศาสตร์ 3. นางสาวกรรณศลกัษณ์   อุ่นณพลกัษณ์ 1447 200 มนุษย์กับการส่ือสาร (Man and Communication)  

พลศึกษา 4. นายเชาวนันท์   ทะนอก 1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ (Sports for Health) 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     

1.4  ประกาศมหาวิทยาลยัอบลราชธานี ุ  (ฉบับร่าง)  เร่ือง ปฏิทนิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา   

2553 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  (ฉบับร่าง)  เร่ือง ปฏิทินการศึกษา  ระดับปริญญาตรี   ประจาํปีการศึกษา  2553    ซ่ึงได้กาํหนดวันสอบ 
กลางภาค  ภาคการศึกษา  2/2553  ไว้ระหว่างวนัท่ี  20 – 26  ธันวาคม  2553  โดยเป็นช่วงเดียวกันกบัพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ดังน้ัน  จึงได้เพ่ิมวันสอบกลางภาคชดเชยไว้  1  วนั  คือ  วันท่ี  27  ธันวาคม  2553  
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     

1.5  กาํหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาว่าจะจัด
งานปฐมนิเทศนักศึกษาท้ังโควตาและ  Admissions   ในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2553   ณ   โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์ 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    

 1.6  โครงการนิทรรศการตรษจีนุ  

           นางสาวณัฐพชัร์  เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์    แจ้งท่ีประชุมทราบว่าหลกัสูตรภาษาจีนจะจัด
โครงการนิทรรศการตรุษจีน  ในวนัท่ี   12   กมุภาพนัธ์   2553     เวลา 09.30 – 16.30  น.    จึงขอประชาสัมพันธ์การ 

จัดโครงการดงักล่าว 

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
 

1.7  โครงการของงานกจิการนักศึกษา   

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับโครงการ 

ของงานกิจการนักศึกษา  ในเดือนกมุภาพันธ์  2553   รายละเอียดดังนี ้
 

ลาํดับ ช่ือโครงการ วัน เวลา  และสถานที ่ หมายเหตุ 

1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ 

วนัท่ี  4  ก.พ.  2553   เวลา 
14.00 –15.00 น. 

ณ โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์ 

เทศนาธรรมโดยพระราชภาวนาวิกรม   

เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง   
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2 อ่ิมบุญผู้ให้  สุขใจผู้รับ 12  กมุภาพันธ์  2553 

09.00 – 16.00  น. ณ โรงเรียน
บ้านหนองฝาง (บัวคํา้วิทยา)   

อ.วารินชาํราบ   

จ.อุบลราชธานี   

 

3 เตรียมพร้อมบัณฑิตคร้ังท่ี  2   และ
ปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อท่ี  10   

วนัท่ี  19  ก.พ.  2553  เวลา 
08.30 – 16.30 น.   ณ  โรง
ละคร           คณะศิลปศาสตร์   

 

4. อาํลาดอกจานช่อท่ี 10 วนัท่ี  19  ก.พ.  2553  เวลา  
18.00 – 21.00 น.   ณ    ลาน
ข้างอาคารปฏิบัติการทางภาษา  
คณะศิลปศาสตร์ 

 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    

1.8  โปรแกรมการศึกษา หลกัสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลกัสตรใหม่  พู ู .ศ. 2533  โครงการจัดต้ังคณะพยาบาล

ศาสตร์ 
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่า  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2553  ได้รับการอนุมติัหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัแล้ว  และจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา   
2553  จาํนวน  80  คน  ท้ังนี ้   ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก  สาขาวิชาภาษาและ 
วรรณคดีตะวนัตก  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์  เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปสาํหรับนักศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวด้วย   
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
   

1.9   โครงการแนะแนวการศึกษาต่อญีป่่น  คร้ังที ่ ุ 7  
   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นจะจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อญ่ีปุ่น  
คร้ังท่ี  7  วันศกุร์ท่ี  29  มกราคม  2553  ณ โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์  โดยคร้ังนีไ้ด้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต
ญ่ีปุ่น  ประจาํประเทศไทย ฯพณฯ  Mr.Kyoji  Omachi  เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีตัวแทนจากมหาวิทยาลยัโตเกียว
และมหาวิทยาลยัเกียวโต   มาร่วมด้วย  ท้ังนี ้  คณะของท่านเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น  มีกาํหนดการเย่ียมชมคณะ
เกษตรศาสตร์  และคณะศิลปศาสตร์  จึงขอเชิญกรรมการประจาํคณะร่วมต้อนรับคณะทูตในวนัดังกล่าวด้วย  
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 
 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชมุ  
  - 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง 

  - 
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ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1   พจิารณาปรับเกณฑ์การประเมินเพือ่เลือ่นขั้นเงินเดอืนและเพิม่ค่าจ้าง  สําหรับอาจารย์ 
  ประธาน    เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินเพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  
สาํหรับอาจารย์   

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์การประเมิน ฯ  สาํหรับอาจารย์   ดังนี ้  
  

หมวด 1    การสอน การ

ทาํวิจัย การผลติและ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ 

เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ / ข้อเสนอเพิม่เติม 

1.1  ภาระงานสอน ท้ังระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
ท่ีเป็นรหัสวิชาของคณะ  
รวมท้ังภาคฤดูร้อน  
    
 

- คิดตามเวลาสอนจริง 15 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา = 3.5 คะแนน   กรณีท่ีสอนเป็นทีมให้
คิดตามเวลาสอนจริง โดยเทียบบัญญติัไตรยางศ์  
-การสอนของผู้มีตาํแหน่งบริหารให้คิดตาม
เกณฑ์ภาระงานสอนของผู้บริหารท่ีกาํหนดไว้ใน
ระเบียบ และให้คาํนวณโดยเทียบ
บัญญติัไตรยางศ์ 
 

- คิดตามเวลาสอนจริง 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
 = 3.5 คะแนน   กรณีท่ีสอนเป็นทีมให้คิดตามเวลา
สอนจริง โดยเทียบบัญญติัไตรยางศ์  
- การสอนของผู้มีตาํแหน่งบริหารให้คิดตามเกณฑ์ภาระ
งานสอนของผู้บริหารท่ีกาํหนดไว้ในระเบียบ และให้
คาํนวณโดยเทียบบัญญติัไตรยางศ์           

  ตอนเรียนท่ีจะนาํจาํนวนนักศึกษามาคิดค่าคะแนนเพ่ิม 
ผู้สอนจะต้องมีภาระการสอนในวิชาน้ัน  ไม่น้อยกว่า 
1 นก.  โดยเทียบคะแนนตามจาํนวนนักศึกษารวมใน 
ภาคการศึกษา  ดังนี ้ 
นักศึกษา 100 - 199 คน =  3 คะแนน 
นักศึกษา  200 - 299 คน = 4 คะแนน   
นักศึกษา  300 - 399 คน = 5 คะแนน   
นักศึกษา  400 - 499 คน = 6 คะแนน   
นักศึกษา  500 - 599 คน = 7 คะแนน   
 

1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษา Thesis  
หรือ Independent Study (IS)  
 

-ระดับ ป.ตรี: IS 1 เร่ือง = 3.5 คะแนน 
-ระดับ ป. โท: IS/Thesis Major Advisor 1 เร่ือง 
= 5 คะแนน 
-ระดับ ป. โท: IS/Thesis Reader  1 เร่ือง = 3 
คะแนน 

1. ระดับ ป.ตรี: IS  1 เร่ือง = 3.5 คะแนน    
หากมี  Co-Advisor  ให้คิดคะแนนดังนี ้  
Advisor  = 2 คะแนน Co-Advisor  = 1.5 คะแนน  
2. ระดับ ป.โท : IS/Thesis Major Advisor 1 เร่ือง  
= 5 คะแนน  Co-Advisor  =  3  คะแนน 
3. ระดับ ป. โท: IS/Thesis Reader  1 เร่ือง = 3 คะแนน 
 

1.3 การเขียนหรือการ 
เรียบเรียงเอกสารคาํสอน 
 

-มีการเขียนเอกสารคาํสอนท่ีไม่ใช่เฉพาะ
แบบฝึกหัดอย่างเดียว  ได้ 10 คะแนนต่อหน่ึง

-มีการเขียนเอกสารคาํสอนท่ีไม่ใช่เฉพาะแบบฝึกหัด
อย่างเดียว  ได้ 10 คะแนนต่อหน่ึงผลงานทีแ่ล้วเสร็จ
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ได้  5   คะแนน 
 

1.4 การตีพิมพ์ตาํรา หรือ
หนังสือวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
กับภาระงาน 
 

- หน่ึงเล่ม  15  คะแนน - หน่ึงเล่ม  25  คะแนน 
เพิม่  ในส่วนหลักฐานอ้างอิงโดยระบุว่า  ตาํรา/ 
หนังสือวิชาการ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ กพอ.  หากมี
ผู้ เขียนหลายคนในหน่ึงเล่มคิดคะแนนตามสัดส่วน
ผู้เขียน 
 

1.5 การทาํวิจัย 
 

-งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ ได้  15  คะแนน 
-รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยตามกาํหนด
ระยะเวลาของโครงการ ได้  5  คะแนน (รายงาน
ความก้าวหน้าในช่วงท่ีขอขยายเวลาของ
โครงการไม่นาํมาคิดคะแนน) 
 
 

- เม่ือมีการเซ็นสัญญางานวิจัยให้นับเป็นการรายงาน
คร้ังท่ี 1  ได้  5  คะแนน 
-งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ  หัวหน้าโครงการได้  15  คะแนน  
ผู้ร่วมวิจัยได้  10  คะแนน 
-รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยตามกาํหนด
ระยะเวลาของโครงการ ได้  5  คะแนน   (รายงาน
ความก้าวหน้าในช่วงท่ีขอขยายเวลาของโครงการ 
ไม่นาํมาคิดคะแนน) 
เพิม่  ในส่วนหลักฐานอ้างอิงโดยระบุว่า 
- มีเอกสารหลักฐาน เช่น สัญญาการรับอนุมติั
โครงการวิจัย หรือใบเงินงวด นับได้  2  วงรอบการ
ประเมิน วงรอบละ  5  คะแนน 
- หลกัฐานการอนุมติัขยายเวลาการวิจัยในปีงบ ฯต่อมา 
ได้คะแนนในวงรอบแรกเท่าน้ัน  ได้  5  คะแนน 
- หลกัฐานการรายงานความก้าวหน้า 

1.6 การนาํเสนอผลงาน หรือ
ตีพิมพ์บทความวิชาการหรือ
บทความท่ัวไป 

-การตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความท่ัวไป
หรือการมีหลกัฐานตอบรับการรับตีพิมพ์ (ใช้ได้
คร้ังเดียว)    1 เร่ืองได้ 10 คะแนน  (กรณีผลงาน
ท่ีมีผู้ ร่วมหลายคนให้คิดสัดส่วนคะแนนตามท่ี
เจ้าของผลงานระบุมา)  
- การเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 1 คร้ัง ได้ 
10 คะแนน   
(กรณีผลงานท่ีมีผู้ ร่วมหลายคนให้คิดสัดส่วน
คะแนนตามท่ีเจ้าของผลงานระบุมา) กรณีผลงาน
ท่ีเคยนาํเสนอในท่ีประชุมวิชาการแล้วได้รับการ
ตีพิมพ์สามารถนาํมาคิดค่าคะแนนได้อีก 1 คร้ัง
เท่าน้ัน 

-  การตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความท่ัวไปหรือ
การมีหลกัฐานตอบรับการรับตีพิมพ์ (ใช้ได้คร้ังเดียว)    
1 เร่ืองได้ 10 คะแนน  (กรณีผลงานท่ีมีผู้ ร่วมหลายคน
ให้คิดสัดส่วนคะแนนตามท่ีเจ้าของผลงานระบุมา)  
-  กรณีผลงานท่ีเคยนาํเสนอในท่ีประชุมวิชาการแล้ว
ได้รับการตีพิมพ์สามารถนาํมาคิดค่าคะแนนได้อีก 1 
คร้ังเท่าน้ัน 
- การนาํเสนอผลงาน ท่ีมี Proceeding = 10 คะแนน 
- การนาํเสนอผลงาน ท่ีไม่มี Proceeding = 5 คะแนน 
Proceeding  ต้องมีการ  Review   จาก   Reader 
(กรณีผลงานท่ีมีผู้ ร่วมหลายคนให้คิดสัดส่วนคะแนน
ตามท่ีเจ้าของผลงานระบุมา) 
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1.9 การส่งเกรด -ส่งเกรดตามกาํหนดและไม่ทาํเกรดผิดพลาด 
( การคิดคะแนนคิดตามสัดส่วนของจาํนวน
รายวิชาท่ีสอน ) 
-กรณีท่ีติด I และ N ต้องแก้ไขตามกาํหนด 
-ถ้าไม่ส่งเกรดตามกาํหนดหรือทาํเกรดผิดพลาด 
ให้หักคะแนนตามสัดส่วน  กรณีท่ีเป็นรายวิชาท่ี
สอนเป็นทีม  ให้หักคะแนนผู้ ท่ีทาํคะแนน
ผิดพลาดเพียงผู้ เดียว 

-ส่งเกรดตามกาํหนดและไม่ทาํเกรดผิดพลาด 
( การคิดคะแนนคิดตามสัดส่วนของจาํนวนรายวิชา 
ท่ีสอน ) 
-กรณีท่ีติด I และ N ต้องแก้ไขตามกาํหนด 
-ถ้าไม่ส่งเกรดตามกาํหนดหรือทาํเกรดผิดพลาด  
ให้หักคะแนนตามสัดส่วนรายวิชาท่ีสอน  กรณีท่ีเป็น
รายวิชาท่ีสอนเป็นทีม  ให้หักคะแนนผู้ ท่ีทาํคะแนน
ผิดพลาดเพียงผู้ เดียว 
 

หมวด 2  การบริการวิชาการ

และทาํนบํารงุ ุ
ศิลปวัฒนธรรม   

เกณฑ์เดมิ เกณฑ์ใหม่ / ข้อเสนอเพิม่เติม 

2.1 เป็นวิทยากรภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั หรือ
เป็นอาจารย์พิเศษต่างคณะ
หรือภายนอกมหาวิทยาลยั 

จาํนวนโครงการ / รายวิชาท่ีทาํ x 3 คะแนน จาํนวนโครงการ / รายวิชาท่ีทาํ x 3 คะแนน 
- การเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชาละ 3 คะแนน 

        - การเป็นวิทยากรโครงการละ 3 คะแนน 

2.2 เป็น Reader  หรือกอง
บรรณาธิการวารสารท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

จาํนวนคร้ัง/วาระท่ีทาํ  X  3 คะแนน จาํนวนคร้ัง/วาระท่ีทาํ  X  3 คะแนน 
- การเป็น Reader   คิดเร่ืองละ 3  คะแนน 
- การเป็นกองบรรณาธิการ  คิดคะแนนตามวาระ 

2.3 เป็นคณะกรรมการใน
โครงการบริการวิชาการหรือ
โครงการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมของคณะ 

หัวหน้าโครงการ X  7 คะแนนต่อหน่ึงโครงการ 
กรรมการ  X  5 คะแนนต่อหน่ึงโครงการ 

เพิม่  ในส่วนของหลกัฐานอ้างอิงโดยระบุ 
- เป็นโครงการท่ีได้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจาก
แหล่งทุนภายนอก จึงจะนับคะแนนคณะกรรมการให้ 

 
2.4 ให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยัท่ี
นอกเหนือจากข้อ 2.1  2.2 
และ 2.3 

จาํนวนคร้ัง / โครงการท่ีทาํ / ตาํแหน่ง  X  3 
คะแนน   เช่น  การเป็นกรรมการมลูนิธิ   การ
แปลบทคัดย่อ  จะถือเป็นการทาํงานท่ีให้คิดค่า
คะแนนหน่ึงคร้ังต่อภาคการศึกษา ไม่ว่าจะแปล
เอกสารหรือบทคัดย่อก่ีชิน้   
 

จาํนวนคร้ัง / โครงการท่ีทาํ X 3 คะแนน  เช่น   การ
เป็นกรรมการมูลนิธิ   การแปลบทคัดย่อ  ถือเป็นการ
ทาํงานท่ีให้คิดค่าคะแนนหน่ึงคร้ังต่อภาคการศึกษา 
-  การให้บริการวิชาการหน่วยงานภายในคณะ / 
มหาวิทยาลยันับจาํนวนคร้ัง X 3 คะแนน 
-การเป็นกรรมการตรวจเคร่ืองมือวิจัย จาํนวนคร้ัง X 3 
คะแนน 

หมวด 3  การเป็นผ้บริหารู
กรรมการบริหาร  หรือ

กรรมการอื่น ๆ ทัง้ในระดบั

คณะและมหาวิทยาลยั 

เกณฑ์เดมิ เกณฑ์ใหม่ / ข้อเสนอเพิม่เติม 

3.2 เป็นประธาน 
หลกัสูตรปริญญาโท/ 
ประธานหลกัสูตรวิชาโท/

จาํนวนตาํแหน่งท่ีเป็น X  5 คะแนน 
 

เพิม่  ตาํแหน่งท่ีได้คะแนนดังนี ้
1. ผู้แทนคณาจารย์ 
2. ประธานหลกัสูตรวิชาโทท่ีไม่มีวิชาเอก  
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จาํหน่ายพัสดุ  และผู้บริหาร
ต่าง ๆ ท่ีไมใช่ระดับคณะ 
 

3. กรรมการกิจการนักศึกษา  
4. เปล่ียนคาํว่า “ประธานคณะกรรมการของคณะท่ีมี
ภาระงานต่อเน่ืองอย่างน้อย 6 เดือน”  เป็น  
“คณะกรรมการของคณะท่ีมีภาระงานต่อเน่ืองอย่าง
น้อย 6 เดือน”   
ประธานโครงการบริการวิชาการ / ทาํนุบาํรุง ท่ีใช้
งบประมาณของคณะ  ให้  5  คะแนน ท้ังนี ้โครงการ
ระดับหลกัสูตร ไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการทาํงาน 
 

3.3  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
นักศึกษา หรือชมรมนักศึกษา
ท้ังระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลยั 

จาํนวนตาํแหน่งท่ีเป็น  X  5 คะแนน 
(เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  คิดได้คร้ังเดียว   
ส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมนักศึกษา คิดตาม
จาํนวนชมรม) 

เพิม่   คาํว่า  “ชุมนุม”  (ระดับปริญญาตรี) 

3.4  เป็นกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรม 
ระดับคณะหรือหลกัสูตรท่ีมี
ภาระงานน้อยกว่า 6 เดือน  

จาํนวนตาํแหน่งท่ีเป็น X 3 คะแนน   เช่น  
กรรมการบริหารหลกัสูตร ผู้แทนคณาจารย์ใน
กรรมการบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
กรรมการในสภาอาจารย์ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี  ผู้อาํนวยการ  รองผู้อาํนวยการ  
กรรมการอ่ืนๆ ของคณะหรือมหาวิทยาลยั   (ไม่
นับการเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งและการเป็น
กรรมการคุมสอบในภาคการศึกษาต่าง ๆ) 

จาํนวนตาํแหน่งท่ีเป็น X 3 คะแนน  (ไม่นับการเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่งและการเป็นกรรมการคุมสอบ
ในภาคการศึกษาต่าง ๆ) 

3.6  การรับมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุม/เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัในฐานะตัวแทน
ของคณะหรือของ
มหาวิทยาลยั  
 (โดยไม่เก่ียวกับตาํแหน่ง
บริหาร) 

จาํนวนคร้ัง X  3  คะแนน เพิม่ 
- การรับมอบหมายจากผู้บริหารให้เข้าร่วมประชุม  
- คาํส่ังท่ีเป็นโดยตาํแหน่ง ซ่ึงได้รับเงินประจาํ
ตาํแหน่ง  ไม่นาํมานับคะแนน  ควรระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นตาํแหน่งทางบริหาร ท่ีได้รับเงินประจาํตาํแหน่ง 

3.7 การมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมและการประชุม 
รวมของคณะ / สาขาวิชา   

การคิดคะแนนคิดตามสัดส่วนของการประชุม เพิม่  ในส่วนหลักฐานอ้างอิงโดยระบุ 
- หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ต้องมีการแจ้งเป็น 
ลายลกัษณ์อักษรต่อหัวหน้าสาขาวิชาทราบล่วงหน้า 
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-  ลากิจ  ลาป่วย  หรือไปราชการท่ีมีหลกัฐานชัดเจน 
การนับวนัประชุมได้ จะต้องเป็นกรณี  ดังนี ้
- สาขาวิชามีการกาํหนดระยะเวลาในการประชุม โดย
แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  5  วนั
ทาํการ   

ปิดประชมเวลาุ     16.15  น. 
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