
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ / 2554 

วันพฤหสับดีที ่ 3  มีนาคม  2554    เวลา  13.30  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4   ชั้น  4   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.  นางสาวนวทิวา  พลทม   อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว ฯ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี   ศรีคํา  กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์ กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

6.  นางจันทิมา   อังคพณิชกิจ   กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

7.  นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร   กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

8.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   กรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

9.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น.  
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  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของผู้ที่ได้รับอนมัุติให้ลา 
ศึกษา  
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  1/2554  เมื่อวันที ่ 18  
มกราคม  2554  มีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา  สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้เฉพาะกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

1. สําเร็จการศึกษา 
2. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว  และอยู่ในระหว่างการขออนุมัติสําเร็จการศกึษา 
3. สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วและอยู่ในระหว่างการแก้ไขวิทยานิพนธ์ 
โดยต้องมีหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย  หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  เป็นหลักฐานประกอบการ 

ย่ืนเรื่องเพ่ือขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการด้วย  ทั้งน้ี  ได้สําเนาแจ้งประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรทราบแล้ว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 
1.2  การเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเท่ียว U.B.U TRAVEL TOGETHER  (UTT)  อย่างเปน็ทางการ 
  นางสาวนวทิวา  พลทม   อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน  2554  จะมีการเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว U.B.U TRAVEL TOGETHER  (UTT)  
อย่างเป็นทางการ  ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   
   - 
 
ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 
    
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อดําเนนิงานศนูย์ฝึกปฏิบัติการท่องเท่ียว   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือดําเนินงานศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการท่องเที่ยว U.B.U TRAVEL TOGETHER  (UTT)  โดยนางสาวนวทิวา   พลทม   อาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการท่องเที่ยวฯ  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์ ฯ เกิดประสิทธิผลตามแผนงานที่ได้วางไว้  
และตามข้อตกลงในการใช้พ้ืนที่ร่วม  ณ  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2554  แต่จากการสํารวจพ้ืนที่จริงพบว่าศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว ฯ ยังขาดแคลนครุภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  จึงขออนุมติังบประมาณเป็นจํานวน   239,276.98  บาท   ประกอบด้วยเคาเตอร์   
โต๊ะทํางาน เก้าอ้ี โซฟา เป็นต้น จํานวน  191,686.98  บาท  และเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปริ้นเตอร์  (All in one)  
จํานวน  47,590  บาท   
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      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดซื้อโดยถือเป็นครุภัณฑ์ของคณะ  และให้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
ท่องเที่ยว  U.B.U TRAVEL TOGETHER  (UTT)   จัดทําแผนการดําเนินงานเป็นแผน  5  ปี   และแผนปฏิบัติการรายปี  
พร้อมทั้งสรุปรายรับ – รายจ่าย  เป็นประจําทุกปี   เพ่ือนําเสนอที่ประชุมกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 
 

 

4.2   การขอรบัการสนับสนนุงบประมาณเพิ่มจากทนุที่ได้รับเพื่ออบรม ณ กรุงปักก่ิง   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม 

จากทุนที่ได้รับเพ่ืออบรม ณ กรุงปักก่ิง  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการเสนอแนะ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา  ได้คดัเลือกนางสาวณัฐพัชร์  เตชะ
รุ่งไพศาล  เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เข้าอบรมการสอนภาษาจีน  ณ  สถาบันอบรม  Beijing  
International  Education  Exchange  กรุงปักก่ิง   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่  29  
พฤศจิกายน  - 10  ธันวาคม  2553  แต่เน่ืองจากรัฐบาลจีนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศจีน  
ส่วนผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง  ค่าหนังสือเดินทาง  ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง  
ดังน้ัน  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  จงึได้เสนอเรื่องผ่านคณะเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  เป็นจํานวน  
40,254  บาท  ไปยังมหาวิทยาลัย  แต่มหาวิทยาลัยแจ้งเหตุผลว่ามหาวิทยาลัยประสบปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ประกอบกับภาระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้าค้างชําระท่ี
ต้องเบิกจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ดังน้ัน  จึงขอให้คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนงบประมาณด้วยเงินรายได้ของ
คณะ 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  เป็นจํานวน  40,254  บาท 
 

4.3   ขอรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะรัฐศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการ
พิจารณาสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ  ได้ส่ง
ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรคณะรัฐศาสตร์  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   มายังคณะเพ่ือให้ช่วยส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ภายในวันที่
4  มีนาคม  2554  ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาส่งข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1.  มีภาวะผู้นํา 

2.  สามารถสร้างความสามัคคีภายในคณะ 

3.  เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 

4.  ควรเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
 

4.4  ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552   

หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานเิทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554   
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554  โดยขออนุมัติงบประมาณเป็นจํานวน  48,000  บาท  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณตามท่ีเสนอขอ  ทั้งน้ี  ในการดําเนินการโครงการ
ให้เบิก-จ่ายโครงการเป็น  2  ครั้ง  โดยขอให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  เน่ืองจากคณะ
ต้องมีเงินหมุนเวียน  เพ่ือใช้บริหารจัดการภายในคณะ 

 

4.5  การพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

เวียดนาม  สืบเน่ืองจากมีการพิจารณา รายรับ – รายจ่าย ของหลักสูตร ฯ ว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่  และจําเป็นจะต้อง
ทํา  TQF  หรือไม่  ดังนั้น  จงึขอเชิญคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ  เข้าร่วมพิจารณา 
  ที่ประชุมต้ังประเด็นพิจารณาเป็น  2  ขอ้  ดังน้ี   

1. คณะจะปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ไว้ก่อนหรือไม่ 
2. คณะจะมีการจัดทํา  TQF  เตรียมไว้หรือไม่   
จากการอภิปรายและนําเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง   ทั้งจากกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการ 

ประจําคณะ  ทางกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นว่าควรปิดหลักสูตรดังกล่าวไว้ก่อน  เมื่อมีความพร้อมในอนาคต
จึงขอเปิดใหม่ 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมจึงมีมติ  ดังนี้ 
1. ปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  และจะเสนอในที ่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระอ่ืน ๆ  เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ใน
วันที่  18  มีนาคม  2554  และนําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อไป 

2. การจัดทํา TQF  ของหลักสูตร  เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาและวรรณคดี 
เวียดนาม  เห็นควรว่ามีความเหมาะสมและความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาในปี 2556  ดังน้ัน  คณะยังจะไม่ทํา  
TQF  ในช่วงน้ี  โดยจะรอใหค้ณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะพิจารณาอีกครั้ง    

 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   การเสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 

                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยจะมีการประชุม ครั้งที่  3/2554  ในวันที่  9  มีนาคม  2554   จึงขอหารือว่าจะขอเสนอวาระเก่ียวกับ
การจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รหัส  54  ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
(FE I)   และวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  (FE II)  เป็นวิชาศึกษาทั่วไป   โดยมีเง่ือนไขว่าหากนักศึกษาสอบได้คะแนน  
80%  คะแนนขึ้นไป  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (FE II)  ได้   โดยไม่ต้องเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  (FE I)  ทั้งน้ี  อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จะเป็นผูร้ับผิดชอบการ
ออกข้อสอบ 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

5.2   การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานใน
สถาบนัอุดมศกึษา  ลูกจ้างประจํา  และลกูจ้างชั่วคราวประจําปี  พ.ศ. 2554   ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2554)    
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                      ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราวประจําปี  พ.ศ. 2554  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554)  ซึ่งคณะจะต้องพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรดังกล่าว 

ส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่  7  มีนาคม  2554  
    มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ   ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ประกาศ  ก.พ.อ.  และให้นําผลการประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดมาประกอบการ 
พิจารณา  โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ทั้งน้ี  ให้ใช้คูม่ือ 
การประเมินบุคลากร   คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “ฉบับปรับปรุง   พฤษภาคม  2553”  เป็น 
หลักเกณฑ์ในการประเมิน 
 
เลิกประชุมเวลา    18.15  น. 
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