
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่    1 / 2554 

วันศุกร์ที่   14   มกราคม   2554   เวลา   09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4    ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร             ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นางสายสนีุ   ชัยมงคล    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นางสาวนวทิวา   พลทม   รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

8.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ติดราชการ 

3.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  เน่ืองจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ ติด
ราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้    จึงมอบหมายให้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข    เป็นประธาน
กรรมการแทน  โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  พ.ศ. 2554    
  ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําปี   
พ.ศ. 2554   ซึ่งมีวาระที่คณะควรรับทราบเพ่ือเตรียมการในส่วนที่เก่ียวข้อง   ดังนี้ 
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กําหนดวันประชุม วาระการประชุม กําหนดเสนอ / ส่งวาระ 
1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
2. การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

วันเสาร์ท่ี  29  ม.ค. 2554 

3. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจาํปี  พ.ศ. 2555 

วันศุกร์ท่ี  14  ม.ค. 2554 

วันเสาร์ท่ี  26  มี.ค. 2554 1. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ (สําหรับปีการศึกษา 2555) ครั้งท่ี 1 วันศุกร์ท่ี  13  มี.ค. 2554 
วันเสาร์ท่ี  28  พ.ค. 2554 1. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม่ (สําหรับปีการศึกษา 2555) ครั้งท่ี 2 วันศุกร์ท่ี  13  พ.ค. 2554 
วันเสาร์ท่ี  30  ก.ค. 2554 1. รับทราบจํานวนนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา 2554  และ

พิจารณาอนุมัติแผนการรับ ปีการศึกษา 2555 เพ่ือนําไปประกอบการ
จัดทํางบประมาณเงินรายได้ 

วันพฤหัสบดีท่ี  14  ก.ค. 
2554 

วันเสาร์ท่ี  24  ก.ย. 2554 1. พิจารณาแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี พ.ศ. 2555  

วันพฤหัสบดีท่ี 11  ส.ค. 2554 

 

    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

1.2   วิธีการคดิกรณีการมีสว่นร่วมในผลงานวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   
  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการคิดกรณีการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ   ซึ่งตามบันทึกข้อความท่ี  ศธ  0529 / 3516   ลงวันที่  20  กันยายน  2553   มหาวิทยาลัย
ได้หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)     เพ่ือใหม้ีความชัดเจนและถูกต้อง    เก่ียวกับการนับ
สัดส่วนการมีสว่นร่วมในผลงานวิจัย  ซึ่ง สกอ.  ได้ตอบข้อหารือดังน้ี 
  1.  กรณี  นาย ก   ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   โดยย่ืนผลงานวิจัย  จาํนวน  2  
เร่ือง  โดยเรื่องที่  1  มสี่วนรว่มร้อยละ  70  และเรื่องที่  2  มีส่วนร่วมร้อยละ  50  ซึ่งผลงานวิจัยทั้ง  2  เร่ือง  เป็นผู้ 
ดําเนินการวิจัยหลัก  ดังน้ันให้นับว่า นาย  ก  ได้เสนอผลงานวิจัยเป็นไปตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ    เน่ืองจากได้เสนอผลงานวิจัยซึ่งมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  จํานวน  2  เร่ือง   ตามที่กําหนดไว้ใน
เอกสารแนบทา้ยประกาศ   ก.พ.อ.   เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 
  2.  กรณีลักษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ  ข้อ  3.4  กําหนดว่าในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุด
โครงการ  RESEARCH  PROGRAM  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการน้ัน)  อย่าง
น้อย  1  เร่ือง  และมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50   เช่น  นาย  ข     เสนอผลงานวิจัยเป็นชุด
โครงการ ประกอบด้วยงานวิจัยจํานวน  5  เร่ือง  โดย  นาย ข  เป็นผู้ดําเนินการวิจัยหลักในเรื่องที่  1  มีส่วนร่วมใน
ผลงานร้อยละ  40  และเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยเรื่องที่  3  และ  4  ร้อยละ  30  และร้อยละ 20  ตามลําดับ 
  3.  กรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกัน  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีปริมาณ
ผลงานรวมแลว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50   เช่น   นาย  ค  เสนอผลงานวิจัยจํานวน   5  เร่ือง  ซึ่งแต่ละเร่ืองเป็นงานที่
ศึกษาวิจัยในหวัข้อเดียวกัน  และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการศึกษาค้นคว้าที่ได้ต่อยอด จากผลการศึกษาวิจัยทํา
ให้เกิดความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง โดย นาย  ค จะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในผลงานวิจัยทุกเร่ือง  และมีปริมาณผลงานรวม
แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  50     
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

1.3   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กทช.)   และคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่   21  ธันวาคม   2553   



 

 

3 

ตนเองได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    พร้อมด้วยนางสาวแพรวพรรณ    
อัคคะประสา    อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์    ได้เดินทางไปยังสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กทช.)  เพ่ือเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กทช.  และสถาบันอุดมศึกษา  
จํานวน 10  แห่ง    ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน    ภายใต้กรอบ
หลักสูตรโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ทดลองออกอากาศช่ัวคราว   ทั้งน้ี   คณะศลิปศาสตร์   ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการเป็นจํานวนเงิน  7,000,000  บาท     
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

1.4   นโยบายมหาวิทยาลยั  เรื่อง  การรับนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรใหม่   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      แจ้งที่ประชุมทราบว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ครั้งที่   9 / 2553   เมื่อวันที่   26  ธันวาคม  2553    ได้มีข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรใหม ่ ว่าหากหลักสูตรใหม่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ.  จะไม่สามารถเปิดรับนักศึกษาได้    
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.5   แนวทางการประเมินภาควิชา / สาขาวิชา      

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน 
สาขาวิชา    รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม      ซึ่งอาศัยข้อมูลจากการประเมินในระดับหลักสูตร  
รายละเอียดดังน้ี 

1. หลักสูตรตาม  TQF   ให้ประเมินตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา (ภาคผนวก 1)  มีการประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาเพ่ือการประกันคุณภาพ  (เฉพาะสาขา)  ซึ่งกําหนดให้กรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการประเมินหลักสูตร  ก่อนประเมินภาควิชา  เพ่ือใช้รายงานผลยืนยันในระดับคณะเดือนมิถุนายน  2554  

2. หลักสูตร  ปี  2548 – 2552   พิจารณาจาก  สมอ. 07  รายงานไปที่งานหลักสูตรตาม
ระยะเวลา 

ที่กําหนด  งานหลักสูตร  ทําเอกสารยืนยัน  ส่งให้งานประกันคุณภาพ ฯ  ก่อนการประเมินภาควิชา  คณะดําเนินการ
สรุปจํานวนหลกัสูตร  2548 – 2553    และจัดทํา  สมอ. 07    ส่งให้งานหลักสูตร   ทัง้น้ี   ต้องมีการประเมินผลของ
หลักสูตร  พิจารณาจากข้อที่  12   และข้อที่  13  ในสมอ. 07 
  3.  งานหลักสตูรตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของ  สมอ. 07  และสรุปขอ้มูลส่งให้คณะและงาน
ประกันคุณภาพภายใน   
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6 แนวทางการชาํระค่ากระแสไฟฟ้า  
ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการชําระค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งมหาวิทยาลยัค้างชําระ   

ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2552 - 2553   โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าที่ค้างชําระดังกล่าว    ส่วน
ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2554   เป็นต้นไป  คณะจะต้องรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าเอง    ทั้งน้ี    รายละเอียดการคิดค่า
กระแสไฟฟ้า อยู่ระหว่างการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย   ดังน้ัน  จึงขอให้ช่วยกันรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.7  การจัดทําแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2554 – 2557)    
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ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (พ.ศ.  
2554 – 2557)  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่   7-8  กุมภาพันธ์  2554   ณ  อาคารปฏิบัติการเพ่ือการส่งเสริม
และวิจัยด้านบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กรรมการคณะทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันดังกล่าว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  12 / 2553    

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  12 / 
2553    
ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1   สรุปผลการสอบคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์  โดยวิธีรับตรง  ปีการศึกษา  2554   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา 
เข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์  โดยวิธีรับตรง  ปีการศึกษา  2554  ณ  วันที่  14  มกราคม  2554   รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ สาขาวิชา แผนการรับ 
(คน) 

ยืนยันสิทธ์ิ 
(คน) 

เรียกสํารอง 
ครั้งท่ี  1 

(คน) 

รวมท้ังส้ิน 
(คน) 

น้อยกว่าแผน 
(คน) 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 42 21 0 21 21 
2 การท่องเท่ียว 39 21 5 26 13 
3 ภาษาจีน 33 27 10 37 -4 
4 ภาษาญี่ปุ่น 39 24 3 27 12 
5 นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) 39 13 0 13 26 
6 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 37 13 0 13 24 
7 การพัฒนาสังคม 42 37 0 37 5 
8 ประวัติศาสตร์ 17 8 0 8 9 

รวม 288 164 18 182 106 

    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 
 

3.2   การเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจํา   

ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย  5  คณะ  ดังน้ี  คณะรัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะ
ศิลปศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  และคณะบริหารศาสตร์  ผลการสรรหา คือ นายพิสิทธ์ิ   กอบบุญ    
ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์   ได้รบัการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบ 

 

3.3   แนวปฏิบัติในการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      หารือที่ประชุมเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการพา
นักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่  ว่าจําเป็นต้องทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักศึกษาหรือไม่ 
     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าโครงการในหลักสูตรหรือโครงการในรายวิชา  ให้ดําเนินการดังน้ี 
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  1.  ให้ทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา  กรณีพานกัศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย 
  2.  ให้ทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักศึกษาทุกกรณี    ทั้งน้ี   ให้ทุกหลักสูตรรวบรวม
โครงการที่จะมีการนํานักศึกษาออกนอกสถานที่     เพ่ือสะดวกในการทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง    ในคราว
เดียวกัน  ทั้งน้ี  หากเป็นในเขตอําเภอเมืองและในเขตอําเภอวารินชําราบ  คณบดีจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครอง   สว่นนอกอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอวารินชําราบ  อธิการบดีจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครอง 

ในการน้ี   แนวปฏิบัติดังกล่าว   ให้เร่ิมใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษา  3/2553  เป็นต้นไป    และขอให ้
อาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายของคณะ  ช่วยตรวจสอบแบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองให้ถูกต้องด้วย 
 

3.4   ผลการดําเนนิการโครงการในรายวิชา / หลักสูตร   ภาคการศกึษา  1/2553            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ   ครั้งที่  12/2553   เมื่อวันที ่  17  ธันวาคม   2553     ได้มอบหมายให้งานวิชาการส่งหนังสือถึง
หัวหน้าโครงการและประธานหลักสูตร   เพ่ือแจ้งเตือนให้ส่งรายงานผลโครงการอีกครั้ง   ภายในวันที่  14   มกราคม  
2554    ซึ่งหากพ้นกําหนด จะถือว่าเป็นการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์  น้ัน  ปรากฏว่าผู้ดําเนินโครงการยังส่งไม่ครบทุก
โครงการ 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และมอบให้งานวิชาการติดตามการรายงานผลโครงการ 
เพ่ือนําแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

3.5   โครงการในรายวิชา / หลักสูตร   ภาคการศึกษา  2/2553   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ   ครั้งที่   12/2553     เมื่อวันที่   17  ธันวาคม   2553     ที่ประชุมได้มมีติให้โครงการนิทรรศการและ 
แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น   ปรบัลดงบประมาณน้ัน    ผู้รับผดิชอบโครงการได้ปรับลดโครงการเรียบร้อยแล้วจาก   
จํานวน  105,150  บาท  เป็นจํานวน  79,822  บาท 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัทราบ   
 

3.6   การเบิกค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษา  2/2553   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ   ครั้งที่  12/2553   เมื่อวันที ่  17   ธันวาคม   2553    ทีป่ระชุมได้มอบหมายให้งานวิชาการตรวจสอบ
ข้อมูลการเบิกจ่ายของนางสาวดวงดาว    พันธ์นิกุล    อีกครั้งว่าวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2   จํานวน  3   หน่วยกิต    
เป็นวิชาที่สอนให้กับโครงการ  อบต.    สังกัดคณะรัฐศาสตร์   หรือไม่น้ัน   จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรายวิชาที่
สอนให้กับโครงการ อบต. จริง  ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนจากโครงการดังกล่าว  ฉะน้ัน นางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล 
มีภาระงานสอนท้ังสิ้น  จํานวน   9  หน่วยกิต    ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์เบิกค่าสอนเกิน   อน่ึง   เน่ืองจากนางสาวจิราภรณ์    
มีชัย    ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ   เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2553    หลักสูตรภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร   ได้มอบหมายภาระงานสอนให้นางสาวจิราภรณ์   มีชัย   ดังน้ี 

1. สอนวิชาการสื่อสารในกลุ่มชนข้ามวัฒนธรรม  กลุ่ม  2   จาํนวน  1.5  หน่วยกิต 
2. สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   กลุ่ม  2  จํานวน  1.5  หน่วยกิต 
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   กลุ่ม  6  จํานวน  1.5  หน่วยกิต   
4. สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่ม  1 จํานวน 1.5  หน่วยกิต   

ซึ่งในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1   กลุม่  6   น้ัน    นางสาวจิราภรณ์   มีชัย   ได้รับสอนต่อจากนางสาวปรียา
ภรณ์    เจริญบุตร  ทําให้ภาระงานสอนของนางสาวปรียาภรณ์   เจรญิบุตร  ลดลงจากเดิม 13  หน่วยกิต  เป็น 11.5  
หน่วยกิต 
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   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  ร่างปฏิทนิการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศกึษา  2553 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ   ครั้งที่  12/2553   เมื่อวันที ่  17   ธันวาคม   2553     ได้เห็นชอบร่างปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน   คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2553   น้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงขอปรับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมในส่วนที่สาขาวิชาจัดทํา  SAR   และเตรียมการประเมิน
ระดับสาขาวิชาพร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชา   จากเดือนมีนาคม –  เมษายน   2554     เป็น
เดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน  2554   แทน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

3.8   การปรบัปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารสถาบนัภาษาและวัฒนธรรม 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ   ครั้งที่  12/2553   เมื่อวันที ่  17   ธันวาคม   2553   ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคาร
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม   เน่ืองจากมีอายุการใช้งานที่นานมาก   โดยให้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด   ไม่ว่าจะ
เป็นเมน  ปลั๊ก  สวิตซ ์ เป็นต้น  ราคาประมาณ  1,300,000 บาท  น้ัน  จงึได้แจ้งคณบดีให้ทราบมติดังกล่าว    ดังน้ัน
คณบดีจึงได้นําเรื่องหารือกับท่านอธิการบดี    และอธิการบดีได้ขอข้อมูลจากคณะเพ่ือประกอบการหารือกับสํานัก
งบประมาณ ในการของบประมาณมาซ่อมแซมอาคารในมหาวิทยาลัย  จํานวน  30  ลา้นบาท  โดยมีส่วนที่จะจัดสรร 
ให้คณะใช้ในการซ่อมแซม    ทั้งน้ี    จะทราบผลประมาณเดือนเมษายน  2554    จึงเห็นควรรอผลการพิจารณาจาก
สํานักงบประมาณก่อน 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรบัทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   ขออนุมัติโครงการปรบัปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยและการสื่อสารและวิชาโทภาษาไทย  หลักสูตรปรบัปรงุ   ปีการศึกษา  2554    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   แห่งชาติ   พ.ศ. 2552    หลักสตูรวิชาเอกภาษาไทยและการ
สื่อสารและวิชาโทภาษาไทย    หลักสูตรปรบัปรุง    ปีการศึกษา   2554     ซึ่งหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร   
ขออนุมัติงบประมาณเป็นจํานวน  47,750  บาท   
     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้หลักสูตรภาษาไทยและการสือ่สาร  ปรับ
งบประมาณโครงการในส่วนค่าพาหนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสม    ทัง้น้ี  อนุมัติงบประมาณให้ไมเ่กิน  50,000  
บาท    
 

4.2   การพิจารณาแผนสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (2554-2558)   
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ     เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนสารสนเทศ    คณะ 

ศิลปศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (2554 - 2558)   รายละเอียดดังน้ี 
  วิสัยทัศน์ 
  คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งปัญญาควบคู่ไปกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือการก้าวไปสู่สังคมบนฐานความรู้ที่ย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการบริการของคณะศิลปศาสตร์ 
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  1.   มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารคณะศลิปศาสตร์ที่มมีาตรฐาน  ทําให้สามารถเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และทํางานร่วมกันผ่านเครือข่ายแบบ  E-Office  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสามารถ
ขยายการให้บริการแบบออนไลน์ไปยังสื่อหลากหลายประเภท 

2.   ทุกหน่วยงานมีช่องทางสําหรับการมีสว่นร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการตัดสินใจ 
เก่ียวกับนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ผ่านบริการออนไลน์  และประชาสมัพันธ์ในวงกว้าง เพ่ือให้รับทราบโดยทั่วกัน 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป้าหมาย 
1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายหลักของคณะศิลปศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ 

เหมาะสมกับลกัษณะพ้ืนที่และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  ภายใต้งบประมาณในการพัฒนาด้าน  ICT  ที่
เหมาะสม 

2. เช่ือมโยงและให้บริการเครือข่ายและเครือข่ายไร้สายไปยังอาคารและหน่วยงานต่าง ๆ  อย่าง 
ครอบคลุมและทั่วถึง 

3. มีแผนและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

อย่างมีวิจารญาณและรู้เท่าทนั 
เป้าหมาย 
1.  เพ่ิมจํานวนบุคลากรด้าน  ICT  ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถและคุณวุฒ ิ

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะศิลปศาสตร์ 

2.  นักศึกษาและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์สามารถเขา้ถึงและนํา  ICT  มาใช้ประโยชน์ใน 

การทํางานและการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากขึ้น 

  ในการน้ี  ปี  พ.ศ. 2554  งานสารสนเทศจะเน้นการจัดทําโปรแกรมสาํหรับงานต่าง ๆ   และที่
ประชุมมีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่าคณะควรมีช่องทางการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ  ให้อาจารย์ชาวต่างประเทศได้
ทราบและเข้าใจด้วย   

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

 

4.3   การขอรบัค่าตอบแทนในการตีพิมพบ์ทความ  ของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขอรับค่าตอบแทนในการ

ตีพิมพ์บทความ  เรื่อง  The  Organizing of Peasants in the Countryside  by  the  Communist Party of 
Thailand around 1950 : The Case in Northeastern Province of Sisaket  ในวารสาร  Journal  of  Asia – 
Pasific  Studies  ของ  Mr.Katsuyuki  Takahashi   ลกูจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  ตําแหน่งอาจารย์สอนวิชา
ภาษาญี่ปุ่น  ซึง่ออกโดย  Institute  of  Asia – Pacific   Studies, Waseda  University    ทั้งน้ี   บทความ
ดังกล่าวได้ระบุว่าเป็นลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์แล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

4.4  การพิจารณาเกรดวิชามนุษย์กับอารยธรรม  (สําหรับ อบต.)  ภาคการศึกษา 1/2553 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาเกรดวิชามนุษย์ 

กับอารยธรรม  (สําหรับ อบต.)  ภาคการศึกษา 1/2553   จํานวน  100   คน  ซึ่งสอนโดย  ผศ.อนันทธ์นา   เมธา
นนท์   และนางสาวสุธิดา   ตันเลิศ  รายละเอียดดังน้ี 
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วิชา 1432100   มนุษย์กับอารยธรรม   (สําหรับ อบต.) 
เกรด 

       F      
 
ตอนเรียน 

A B+ B C+ C D+ D ขส. ไม่ผ่าน W I S U รวม 
1 1 6 20 19 9 0 0 - 1 1 - - - 57 
2 0 0 5 19 12 4 1 - 2 - - - - 43 

 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  

 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   การขออนุมัติงบประมาณสนับสนนุกิจกรรมศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าํโขง   

                             ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศูนย์วิจัย
สังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  จํานวน  500,000  บาท  ซึ่งนายมิตต  ทรัพย์ผุด  ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขงได้นําเสนอแผนการดําเนินงานและงบประมาณ   ประจําปี  2554   ต่อที่ประชุม 

 ในการน้ี   ประธานได้แจ้งเพ่ิมเติมว่าคณบดี  ได้ฝากประเด็นในการพิจารณา  ดังนี้ 
 1.  การจ้างเจา้หน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์วิจัย ฯ  ใหใ้ช้คําว่า  “ค่าบริหารจัดการศูนย์”  แทน  
“เงินเดือน” 
 2.  ขอให้ศูนย์วิจัย ฯ  ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุม   เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา 
 3.   โครงการตําราและเอกสารวิชาการ    คณะมีดําริที่จะดําเนินโครงการผลิตตําราและเอกสารอยู่
แล้ว  ขอให้รอปฏิบัติตามข้อกําหนดในโครงการดังกล่าวแทน 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้  

1. อนุมัติงบประมาณบริหารจัดการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  จํานวน  110,000  บาท  
2. โครงการตําราและเอกสารวิชาการ    ขอให้รอปฏิบัติตามข้อกําหนดในโครงการผลิตตํารา 

และเอกสารของคณะ 
 3.  โครงการอ่ืน ๆ ขอให้ศูนย์วิจัยฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ  เช่นเดียวกับ 
ในปีที่ผ่านมา 
5.2   โปรแกรมปฏิทินคณะศิลปศาสตร ์
                             ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดทําโปรแกรมปฏิทนิคณะศิลปศาสตร์     ใน
เว็บไซต์ของคณะแล้ว   ซึ่งเป็นปฏิทินแสดงตารางกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ  ขอให้ผู้เก่ียวข้องแต่ละฝ่ายระบุกิจกรรม
ต่าง ๆลงในปฏิทินเพ่ือให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ทราบทั่วกัน 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

5.3   การทําบุญรําลึกถึงหลวงปู่ชาสุภัทโท  วัดหนองป่าพง   

                             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับการทําบุญรําลกึถึง
หลวงปู่ชาสุภัทโท  ที่วัดหนองป่าพง  ระหว่างวันที่ 12 – 17  มกราคม  2554  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

เลิกประชุมเวลา    12.30  น. 
 
 


	ผู้มาประชุม 

