
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่   2 / 2554 

วันศุกร์ที่   4   กุมภาพันธ์   2554    เวลา  09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   3   ชั้น  3   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายสมภพ   โสพัฒน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  
2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
3.  นายธีระพล   อันมัย    ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครัง้ที่  1 / 2554    
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2554 เก่ียวกับการแก้ไขประกาศการกําหนดค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  กรณีนักศึกษาได้ดําเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ  และได้ผลสอบผ่านในภาค
เรียนก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่อยู่ระหว่างการจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ ์และ
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คณะรับรองการสําเร็จการศึกษา ภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคการศึกษา  ให้ชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
จํานวน  2,500  บาท  ต่อภาคการศึกษา   
    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.2   การกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาบคุคลเข้าปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  
1/2554  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2554  ซึง่ได้กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

1. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน ยกเว้น  คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ที่ไม่ม ี
ผู้ผ่านการประเมินทดลองการปฏิบัติงาน  ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  และ 

2.  เป็นผู้บังคับบัญชาในตําแหน่งที่เปิดสอบ  หรือ 
3. เป็นผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือเกี่ยวพันหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานน้ัน 
โดยให้ถือปฏิบัติ  ต้ังแต่วันที่  18  มกราคม  2554  เป็นต้นไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3   ขอความร่วมมือในการใช้ฟ้อนต์มาตรฐานราชการไทย  TH SarabunPSK     

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน /  
คณะใช้ฟ้อนต์มาตรฐานราชการไทย  TH SarabunPSK  ในการพิมพ์เอกสารทางราชการ ดังน้ัน  จงึขอประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทุกท่านใช้ฟ้อนดังกล่าว  โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของคณะ 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.4   การประชุมชี้แจงการปรบัระบบบริหารงานบคุคลของข้าราชการในสถาบนัอุดมศกึษา   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดประชุมช้ีแจงการปรับระบบ 
บริหารงานบุคคลของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา  โดยเชิญ นายโอภาส  เขียววิชยั   อดีตท่ีปรึกษาด้านระบบ
บริหาร  และนางสมอัปสร ป่ินสุข  ผู้อํานวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล   สํานักส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร มาเป็นวิทยากร  ในวันที ่ 15  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ห้องแกรนด์
บอลรูม  ช้ัน 2   อาคารเทพรัตนสิริปภา   สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว   โดยสามารถแจ้งช่ือได้ที่คุณนุชนารถ  โหตระไวศยะ  บุคลากร 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
1.5  แผนการรับนักศึกษา  (โควตารอบ 2)  ประจําปีการศึกษา  2554    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับแผนการรับนักศึกษา   
(โควตารอบ  2)  ประจําปีการศึกษา  2554  ข้อมูล ณ วันที่  18  มกราคม  2554  รายละเอียดดังน้ี 
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การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปีการศึกษา 2554 

เขตพ้ืนที่บริการ 100% รวม จํานวน 

ในเขตเมือง นอกเขตเมือง โควตา เรียกเข้าสัมภาษณ์ 
ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ (คน) 

80% 20% 100% 3 เท่าของแผน 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 21 17 4 21 63 

2 การท่องเท่ียว 12 10 2 12 36 

3 
นิเทศศาสตร์
(ประชาสัมพันธ์) 25 20 5 25 75 

4 
สาขาภาษาไทยและการ
ส่ือสาร 24 19 5 24 72 

5 ประวัติศาสตร์ 9 7 2 9 27 

รวม 91 73 18 91 273 
   

ทั้งน้ี  คณะไม่เปิดรับรอบ 2  จํานวน 3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน่  และสาขาวิชา 
การพัฒนาสังคม   และขอกําหนดวันสอบสัมภาษณ์   เป็นวันศุกร์ที่  4  มนีาคม  2554    จึงขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้ง
อาจารย์ในสาขาวิชาทราบและขอความร่วมมือให้งดการใช้ห้องภายในคณะในวันดังกล่าว  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอให้ฝ่ายวิชาการเตรียมจัดระบบการสอบสัมภาษณ์ 
 
1.6  กําหนดการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ในระดับสาขาวิชาและคณะ  ประจําปกีารศึกษา  2553 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยกําหนดการตรวจ 
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2553   ดังน้ี  การตรวจประเมินระดับสาขาวิชา  จะตรวจ
ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  2554  และการตรวจประเมินระดับคณะ  จะตรวจประมาณเดือนมิถุนายน  2554   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  1 / 2554 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  1/2554 

 
ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  (กทช.)   และคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ กทช.  ในโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน    
ภายใต้กรอบหลักสูตรโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ทดลองออกอากาศช่ัวคราว  โดยคณะศิลปศาสตร์   
ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการเป็นจํานวนเงิน  7,000,000  บาท  น้ัน  จะเริ่มดําเนินโครงการ
อบรมดังกล่าวให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน  พ้ืนที่เขตอีสานใต้  ในวันที่  5 – 6  กุมภาพันธ์  2554    
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  ใช้งบประมาณจํานวน 3.5 ล้านบาท 
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และพื้นที่เขตอีสานเหนือ  ในวันที่  14-15  มีนาคม  2554  ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น  ใช้งบประมาณ
จํานวน  3.5  ล้านบาท 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
     

3.2   แนวปฏิบัติในการพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ 
  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      หารือที่ประชุมเก่ียวกับขอบเขตพ้ืนที่ในการพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือประกอบการเรียนการสอนของรายวิชา  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
ครั้งที่  1/2554    เมื่อวันที ่  14  มกราคม  2554  ได้มีมติว่าต้ังแต่ภาคการศึกษา 3/2553  เป็นต้นไป  ให้โครงการ
ในหลักสูตรหรือโครงการในรายวิชาจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา กรณีพานักศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย 
และทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองของนักศึกษาทุกกรณี  น้ัน  ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นขอบเขตของพ้ืนที่  อีก
ทั้งมีบางโครงการในสาขาวิชา  ที่มกีารพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่  ในพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่ค่อนข้างไกลและเสี่ยงภัย 
      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าต้ังแต่ภาคการศึกษา  3/2553  ให้โครงการในรายวิชา/หลักสูตร  
ปฏิบัติดังนี้   
  1.  การศึกษาดูงาน / กิจกรรม / สหกิจ  ให้ปฏิบัติตาม มคอ. 4  ที่ได้กําหนดกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ
ไว้แล้ว  การศึกษาดูงาน / ภาคปฏิบัติ   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของรายวิชาและหลักสูตรน้ัน 
  2.  กิจกรรมในรายวิชา  ตาม มคอ. 3 การจัดกิจกรรมเสรมิการเรียนการสอนหรือโครงการให้
ดําเนินการเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าน้ันเป็นหลัก  เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นต้องไปในภูมิภาค
อ่ืน ๆ  ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 

3.3   ผลการดําเนนิการโครงการในรายวิชา / หลักสูตร   ภาคการศกึษา  1/2553            
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบผลการได้ติดตามการรายงานผลการ 

ดําเนินการโครงการในรายวิชา / หลักสูตร   ภาคการศึกษา  1/2553  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้งานวิชาการติดตามโครงการที่ยังไม่ส่งผลประเมินการ 
ดําเนินการโครงการ ฯ  ภาคการศึกษา 1/2553  อีกครั้ง  โดยให้ส่งภายในวันที่  25  กมุภาพันธ์  2554  หากหัวหน้า
โครงการไม่ส่งรายงานผลโครงการตามวันเวลาที่กําหนดข้างต้น  จะถือว่าการเบิก-จ่าย โครงการไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะทําให้
ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบโครงการในรายวิชา / หลักสูตร      ในภาคการศึกษาต่อไปได้   และผลการติดตามการส่ง
รายงานผลโครงการคร้ังน้ี  จะใช้ประกอบการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนด้านพฤติกรรม ในรอบการประเมิน  2/2554
ด้วย 
 

3.4  แผนสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (2554-2558)   
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 14  มกราคม  2554  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนสารสนเทศ     
คณะศิลปศาสตร์  ระยะ 5 ปี  (2554 - 2558)  น้ัน   คณะควรมีการกําหนดค่าเป้าหมายด้วยหรือไม่   เน่ืองจากแผน
ดังกล่าวยังไม่ได้มีการระบุค่าเป้าหมายไว้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการระบุค่าเป้าหมาย  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย 
กิจการพิเศษและสารสนเทศ  นําไปหารือในที่ประชุมสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์ต่อไป 
 

 3.5  โปรแกรมปฏิทินคณะศิลปศาสตร ์

                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้จัดทําโปรแกรมปฏิทินคณะศิลปศาสตร์  
ในเว็บไซต์ของคณะ  เพ่ือเป็นปฏิทินแสดงตารางกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายระบุกิจกรรม
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ต่าง ๆ ลงในปฏิทินดังกล่าวน้ัน ปรากฎว่ายังไม่มีงานใดกรอกข้อมูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กรอกข้อมูลด้วย  ส่วน
ปฏิทินการปฏิบัติงานของอาจารย์น้ัน  อยู่ระหว่างดําเนินการทําโปรแกรม 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ียงัคงค้างของนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลยัอุบลราชธานแีละมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน
ลาว      

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังคง 
ค้างของนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานีและมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
อนุมัติทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาลาว  เป็นจํานวน  5  ล้านบาท    ทัง้น้ี    มหาวิทยาลัยขอให้คณะยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่นักศึกษาลาวที่ได้รับทุน  ทนุละ  4,000  บาท ต่อ
เดือน  เป็นเวลา  4  เดือน   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน  2554  ถึงเดือนกันยายน  2554  
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.2   การพิจารณากรอบการประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือน     
   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณากรอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน   ซึ่งตามที่ ก.พ.อ.  ได้ปรับระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จากระบบซี  เป็นระบบแท่งโดยแบ่งตามกลุ่มลักษณะงาน น้ัน  
และมีการแบ่งองค์ประกอบการประเมินเป็น  2  องค์ประกอบ  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ    
ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ   
     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประชุมพิจารณาค่าคะแนนของทั้ง  2 องค์ประกอบ  ใน
วันที่  9  กมุภาพันธ์  2554  เวลา  16.00  น.  โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมประชุม 
ในวัน เวลาดังกล่าว  และงานบุคคลติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 

4.3   การส่งหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  (ใหม่/ฉบับปรบัปรุง)  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดเวลาในการส่งหลักสูตร 
ศิลปศาตรบัณฑิต  (ใหม่/ฉบับปรับปรุง)  ไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รายละเอียดดังน้ี 

 
การประชุมคณะกรรมการ

กลั่นกรอง ฯ 
กําหนดวันท่ีคณะเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ พร้อมแนบ

เอกสาร 

หลักสูตรท่ีเสนอเร่ืองการเปิด/ ปรับปรุงหลักสูตรใน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

ครั้งท่ี 4/2554  
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 

1 มิถุนายน 2554 หลักสูตรปรับปรุง 
1) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีนและการ
สื่อสาร  
2) หลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาสังคม  
3) หลักสูตรวิชาโทการพัฒนาสังคมกับการ
บริหารงานยุติธรรม 
4) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทประวัติศาสตร์ 
5) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาอังกฤษและการ
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การประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ฯ 

กําหนดวันท่ีคณะเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ พร้อมแนบ

เอกสาร 

หลักสูตรท่ีเสนอเร่ืองการเปิด/ ปรับปรุงหลักสูตรใน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

สื่อสาร 
6) หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ (ป.โท) 
หลักสูตรใหม่ 
1) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ครั้งท่ี 5/2554  
วันท่ี 16 กันยายน 2554 

1 สิงหาคม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 
1) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาไทยและการ
สื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ 
1) หลักสูตรประวัติศาสตร์ศึกษา (ป.โท) 
2) หลักสูตรทางด้านภาษาไทย (ป.โท) 
3) หลักสูตรนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว (ป.โท) 

ครั้งท่ี 6/2554  
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2554 

1 ตุลาคม 2554 หลักสูตรปรับปรุง 
1) หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่น 
2) หลักสูตรนิเทศศาสตร ์

  และขั้นตอนและระยะเวลาในการเสนอหลักสูตรปรับปรุง/ ใหม ่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 (ระดับหลักสูตร/ สาขาวิชา/ คณะ) รายละเอียดดังน้ี 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. จัดทําโครงการเปิด/ ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงงบประมาณขออนุมัติจากคณะ ฯ  

 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่ (ป.ตรี/ ป.โท ใช้เงินรายได้คณะ) 
 กรณีปรับปรุงหลักสูตร 

    -  ป.ตรี (วิชาเอก และวิชาโท)  (ใช้เงินรายได้คณะ) 
    -  ป.โท  (ใช้เงินหลักสูตร) 
ท้ังนี้ งบประมาณในการเปิด/ ปรับปรุงหลักสูตร ระดับ ป.ตรี งบประมาณไม่เกิน 
50,000.-บาท และระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณไม่เกิน 30,000.-บาท 

ภายในส้ินเดือนมกราคม 2554 

2. ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 คน พร้อมท้ังส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับ ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
3. เสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตร/ ปรับปรุงหลักสูตร/พิจารณาหลักสูตร เพ่ือให้
งานพัฒนาหลักสูตรจัดทําคําสั่ง ประกาศแต่งต้ัง 

ภายในเดือนมีนาคม 2554 

4. จัดทําการประเมินหลักสูตร (ออกมาในรูปแบบของผลสํารวจ หรือผลการประเมิน
หลักสูตร หรือรายงานผลการศึกษาวิจัย) กรณีหลักสูตรท่ีต้องทําการประเมินใหม่ (เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําร่างหลักสูตร) 

ก่อนการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

5. ประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําร่างหลักสูตร และใช้แนบ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรอง ฯ) 

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

6. สาขาวิชาประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุง ก่อนส่งข้อมูลถึงคณะ 
7. ส่งข้อมูลคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรถึงงานวิชาการ เพ่ือดําเนินการส่งตรวจสอบภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
    7.1 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 4/2554 ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2554 
    7.2 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 5/2554 ภายในวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 
    7.3 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 6/2554 ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 
8. ส่งเอกสารประกอบการเปิด/ ปรับปรุงหลักสูตรถึงงานวิชาการคณะ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา 
 บทสรุปผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตร  
 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 แบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)  
 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)  
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) 
 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ 4) ถ้ามี  
 วิเคราะห์เชิงปริมาณรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร  
 ผลสํารวจ หรือผลการประเมินหลักสูตร หรือรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 ไฟล์ข้อมูลหลักสูตร 

    8.1 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 4/2554 ภายในวันท่ี 21 เมษายน 2554 
(เพ่ือนําเสนอเพ่ือพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วันท่ี 13 พ.ค. 54) 

    8.2 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 5/2554 ภายในวันท่ี 16 มิถุนายน 2554 
(เพ่ือนําเสนอเพ่ือพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วันท่ี 8 ก.ค. 54) 

    8.3 หลักสูตรท่ีเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ คร้ังท่ี 6/2554 ภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 
(เพ่ือนําเสนอเพ่ือพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
วันท่ี 9 ก.ย. 54) 

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งกําหนดการและขั้นตอน 

ดังกล่าวให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาทราบ 
 

4.4   การพิจารณาอนุมัติเกรด สําหรับนักศึกษา  อบต. ภาคการศึกษา 1/2553   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาอนุมัติเกรด 

สําหรับนักศึกษา  อบต. ภาคการศึกษา 1/2553  รายละเอียดดังน้ี 
เกรด 

F 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา 
 [ผ้รับผดิชอบู ] 

ตอน
เรียน A B+ B C+ C D+ D 

ขส. 
คะแนน 
ไม่ผ่าน 

W I S U 
รวม 

1 2 2 6 13 9 7 8  7 - - - - 54 
1441100 

  

มนุษยก์บสังคม ั
(อบต.)  
 2 2 4 9 14 9 1 1  1     41 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

4.5  ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  
หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีนและการส่ือสาร  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีนและ
การสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554  งบประมาณที่ใช้จํานวน  35,720  บาท   
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 
4.6  ขออนุมัติโครงการร่างและพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค 
ลุ่มน้ําโขง หลกัสูตรใหม่  ปกีารศึกษา  2555 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการร่างและ
พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม ่ ปีการศึกษา  2555
งบประมาณที่ใช้จํานวน  45,000  บาท 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.7  การพิจารณาอนุมัติเกรดวิชาพลศึกษา  2   ภาคการศึกษา  1/2553  วิทยาเขตมุกดาหาร  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเกรดวิชาพลศึกษา  2   
ภาคการศึกษา 1/2553 วิทยาเขตมุกดาหาร  ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ารายช่ืออาจารย์ 
ในประมวลรายวิชา ไม่ตรงกับรายช่ืออาจารย์ในใบแจ้งเกรด จะมีผลต่อการอนุมัติเกรดหรือไม่ 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติยังไม่อนุมัติ  และเห็นควรให้คณะเสนอเรื่องไปยังฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยต่อไป  เน่ืองจากเป็นเชิงนโยบาย 
 
4.8  ขอความอนุเคราะห์ทําความสะอาดระเบียงอาคารและติดต้ังตาขา่ย   
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ     เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการขอความ
อนุเคราะห์ทําความสะอาดระเบียงอาคารและติดต้ังตาข่าย  เน่ืองจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคาํ  ได้แจ้งว่า 
บริเวณระเบียงห้องพักช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  มีมูลนกพิราบเป็นจํานวนมาก  ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  อาจก่อให้เกิดโรงเย่ือหุ้มสมองอักเสบ  ดังนั้น  จงึขอความอนุเคราะห์ให้คณะทําความสะอาดระเบียงอาคาร
และติดต้ังตาข่ายบริเวณระเบียงอาคารทุกช้ัน  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเป็นผลดีต่อสุขภาพของบุคลากรทุกคน 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
สารสนเทศ  หาข้อมูลเพ่ิมเติมและเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
 
4.9  ขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร   ภาคการศึกษา  2/2553    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการในรายวิชา / 
หลักสูตร   ภาคการศึกษา  2/2553   รายละเอียดดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร วันจัด งบประมาณ 

1 โครงการ ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนท่ี
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

น.ส.ณัฐพัชร์   
เตชะรุ่งไพศาล 

ภาษาจีน 1-5 เม.ย. 54 34,000 

2 โครงการ นิเทศศาสตร์ : บรรเจิด นายธีระพล  อันมัย นิเทศศาสตร์ 24 ก.พ. 54 49,900 
  เน่ืองจากโครงการนิเทศศาสตร์ : บรรเจิด  ไม่ได้ส่งโครงการให้งานวิชาการตามกําหนดการท่ีแจ้งไว้  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา   ที่ประชุมจึงเชิญให้  นายธีระพล   อันมัย    ผูร้ับผดิชอบโครงการ  
ช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติม  หลังจากน้ันที่ประชุมได้เสนอประเด็นพิจารณาเป็น  4  ทางเลือก  ดังนี้ 
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1. อนุมัติงบประมาณให้ทั้งหมด  49,000  บาท 
2. อนุมัติงบประมาณไม่เกิน 20,000  บาท   โดยให้หลักสูตรนิเทศศาสตร์พิจารณาอนุมัติ   
3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแยกโครงการออกเป็น 2 โครงการ  โดยปรับลดงบประมาณให้เหลือ 

โครงการละไม่เกิน  20,000  บาท   
  4.  ไม่อนุมัติโครงการ   
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   

1. อนุมัติโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. โครงการนิเทศศาสตร์ : บรรเจิด  เน่ืองจากที่ประชุมเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ส่งโครงการให้ 

งานวิชาการตามที่กําหนดเวลา  แต่เห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  จึงมีมติให้ดําเนินการตามแนวทางที่  2  
โดยให้สาขาวิชามนุษยศาสตร์เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติโครงการ  ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน 20,000  บาท    
 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   หลักสูตรศิลปะการแสดงรายงานมติคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการอนมัุติหลักสูตร ฯ  

                     ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปะการแสดง   เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับการ
ดําเนินการของหลักสูตร  ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตร ฯ  เมื่อวันที่  25 มกราคม  2554  
ณ  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  น้ัน  คณะกรรมการ ฯ  มมีติให้หลักสูตรดําเนินการดังน้ี 

1. ดําเนินการปิดหลักสูตรวิชาเอก  โดยไม่จําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร  เน่ืองจากการปิด 

หลักสูตรถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะหน่ึง 

2. ดําเนินการปิดหลักสูตรได้ทันที  เน่ืองจากไม่มีผลการกระทบต่อนักศึกษาที่กําลังศึกษา 

3. ดําเนินการร่างหลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง 

ในการน้ี  ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าหากมีการปิดหลักสูตรดังกล่าวจะกระทบต่อการประเมินประกัน 

คุณภาพหรือไม่ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งว่าคณะจะได้รับการประเมินหลักสตูรศิลปะการแสดง 
ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนเท่าน้ัน   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

                      ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  8/2553  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2553  ว่ามหาวิทยาลัย
จะให้ยืมเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเทา่น้ัน    โดยจะจ่ายเช็คไปยังสถาบันการศึกษาซึ่งผู้ขอกู้ยืม
ศึกษาอยู่โดยตรง 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.3  การขออนุมัติโครงการในรายวิชา 
  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์  
เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2553  ได้อนุมัติในหลักการให้จดัโครงการในรายวิชา 1451 290 การจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา  ช่ือโครงการ “รัก/ลัก/รักษา : วังปลาวังทรัพยากร” ณ บ้านฮ่องอ้อ  ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระ
วงศ์ จ.อุบลราชธานี  ในวันที่  13-14  กุมภาพันธ์  2554   โดยใช้เงินหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์    เป็นจํานวน  
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6,000  บาท   แต่เน่ืองจากชุมชนบ้านฮ่องอ้อ  ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมวังปลาออกไปโดยไม่มีกําหนด   ขณะเดียวกัน
บางรายวิชาก็มีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ณ เกาะลันตา  จ.กระบ่ี  ดังน้ัน  นายธีระพล  อันมัย  อาจารย์ประจําวิชา
จึงได้ขอปรับเปลี่ยนเป็น “โครงการบันทึกจากเกาะลันตา” ณ  เกาะลนัตา  จ.กระบ่ี  ระหว่างวันที่  11 - 14 
กุมภาพันธ์  2554   โดยใช้งบประมาณ  6,000 บาท  เช่นเดิม  จึงขอหารือเกี่ยวกับขอบเขตของพ้ืนที่ในการดูงาน 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับผิดชอบโครงการหาพ้ืนที่ในการจัดโครงการให้อยู่เขตใกล้เคียง
กับพ้ืนที่เดิม  หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้ขอให้จัดกิจกรรมอ่ืนที่เหมาะสมแทน 
 

 
5.4  หารือเก่ียวกับหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือที่ประชุมเก่ียวกับทิศทางการดําเนินการของ
หลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  ว่าจะต้องปิดหลักสูตรหรือไม่อย่างไร 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เสนอเป็นวาระพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ วาระพิเศษ/2554   โดยเชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนามให้ข้อมูล 
 
5.5  การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศกึษา คณะศิลปศาสตร ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ในวันที่  14  กมุภาพันธ์  2554  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  โรงละคร  
คณะศิลปศาสตร์  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการ 
เตรียมความพร้อมบัณฑิต ครั้งที่ 2  ปัจฉมินิเทศดอกจานช่อที่  11  และอําลาดอกจานช่อที่  11   ในวันที่  25   
กุมภาพันธ์  2554  เวลา  13.00  เป็นต้นไป  ณ  โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์แล้ว
ทั้งน้ี  จะได้ส่งหนังสือเชิญใหค้ณบดีและประธานหลักสูตรต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.6  การขอรับทราบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่ง 
คณบดีคณะรฐัศาสตร ์
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ โครงการ 
จัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ได้สง่หนังสือมายังคณะเพ่ือให้คณะกรรมการประจําคณะ  ได้เสนอความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหา ฯ  โดยจะสําเนาให้กรรมการคณะทกุท่านเพ่ือให้ข้อมูล  และขอให้
ส่งคืนที่คุณฐิตินันท์  ภูนิคม  ภายในวันที่  14  กมุภาพันธ์  2554   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา    14.20  น. 
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