
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  8 / 2554 

วันพฤหสับดีที ่  11  สิงหาคม  2554    เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   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   อฐิรัตน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 

4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การบริหารอัตรากําลังตําแหน่งเลขที ่ 13   
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   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังตําแหน่งเลขที่  13  ว่ามหาวิทยาลัย
ได้รับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มาสังกัดสาขาวิชา
สังคมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  มถิุนายน  2554   ซึ่งเป็นอัตราตําแหน่งของโครงการจัดต้ังกองการ
เจ้าหน้าที่  ที่ขอปรับตําแหน่งเพื่อรับโอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  ดังนั้น  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
ขอคงอัตราดังกล่าวไว้ที่โครงการจัดต้ังกองการเจ้าหน้าที่  ดังเดิม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การอนุมติังบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สาํหรับดําเนนิงานศนูย์ฝึกปฏิบติัการท่องเที่ยว ฯ     
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ
ดําเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว ฯ  ตามท่ีศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว ฯ ได้รับการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ดําเนินงาน  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์  เป็นจํานวนเงิน  86,838.50  
บาท   เนื่องจากงบประมาณจัดซื้อดังกล่าวเป็นราคาซึ่งได้รับส่วนลด  6  เปอร์เซ็นต์   ถงึวันที่  23  มถิุนายน  2554  
แต่เมื่อดําเนินการจัดซื้อได้เกินช่วงเวลาส่วนลดดังกล่าว  จึงทําให้ได้ราคาส่วนลดเพียง  5  เปอร์เซ็นต์  ทําให้ต้องเพิ่ม
เงินที่จัดซื้ออีก  648.50  บาท  ดังนั้น   คณะจึงได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน  87,487  
บาท      
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)     ซึ่งในส่วนการ
กําหนดจํานวนวันลาเพื่อประกอบการพิจารณานั้น  มหาวทิยาลัยยังไม่ได้แจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมายังคณะ   ดังนั้น  
คณะจึงยังไม่ต้องพิจารณากําหนดจํานวนวันลาดังกล่าว 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การรายงานผลการพบ  Dr.Hironmoni  Borgohain      
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข    ในฐานะประธาน
คณะกรรมการร่างหลักสูตรศลิปศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว  ได้รายงานผล
การพบ  Dr.Hironmoni  Borgohain  ซึ่งเป็นชาวไทอาหมของรัฐอัสสมั  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  ซึ่งเคยเดินทาง
มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในช่วงเดือนกันยายน  2553   โดยมปีระเด็นดังนี้ 

   1.  Dr.Hironmoni  Borgohain  แจ้งว่าทางสมาคมวรรณกรรมไทตะวันออก (Ban Ok Pup Lik 
Mouing Tai)  ประสงค์จะส่งนักศึกษาชาวไทอาหม  มาศึกษาต่อในระดับปริญญาศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมและการจัดการการท่องเที่ยว  ตลอดจนศึกษาด้านภาษาไทยและการสื่อสารในปีการศึกษา  2555  ที่คณะ
ศิลปศาสตร์  ซึง่  Dr.Hironmoni  Borgohain  แจ้งว่าได้มีการประสานงานทางวาจากับสถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจํา  สาธารณรัฐอินเดียแล้ว  ท่านเอกอคัรราชทูตไทย ฯ  ยินดีสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว 
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   2.  ช่วงเดือนธันวาคม  2554  ทางสมาคมวรรณกรรมไทตะวันออก  (Ban Ok Pup Lik Mouing 
Tai)  จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ที่รฐัอัสสัม   โดยจะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  เป็นวิทยากร   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  การรับรองคุณวุฒิหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

พลเรือน (ก.พ.)  ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2549)
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2551     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6  หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณารับทราบการใหค้วามเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.)  ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะ  จํานวน  6  หลักสูตร   เมื่อวันที่   

8  เมษายน  2554  ดังนี ้

  1.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2553) 

  2.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) 

  3.  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) 

  4.  หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

  5.  หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

  6.  หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  รายละเอยีดค่าไฟฟ้าคณะศลิปศาสตร์  ประจําเดือนมีนาคม  2554 – พฤษภาคม  2554   
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดค่าไฟฟ้าคณะ 

ศิลปศาสตร์  ประจําเดือนมีนาคม  2554 – พฤษภาคม  2554  รวมเป็นเงิน  490,032.11  บาท   แต่คณะจะต้อง
ชําระค่าไฟฟ้าสุทธิ  ดังนี ้

  ค่าไฟฟ้าจากมิเตอร์  490,032.11  บาท 

 บวก รายจ่ายค่าไฟฟ้า (1)    75,240.00  บาท 

   รวมเงิน   565,272.11  บาท 



 

 

4 

 หัก รายรับค่าไฟฟ้า  (2)      6,882.88  บาท 

  รวมค่าไฟฟ้าสทุธ ิ   558,389.23  บาท 
หมายเหต ุ (1)  คือ ค่าไฟฟ้าที่คณะใช้ห้องเรียนรวมหรือห้องของหน่วยงานอื่น ๆ 

  (2)  คือ ค่าไฟฟ้าจากร้านค้า, ร้านถ่ายเอกสาร  และธุรกิจอื่น ที่ใช้มิเตอรเ์ดียวกันกับคณะ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8  การร่วมงานในพธิีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร  12  สิงหามหาราชนิ ี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานกิจการนักศึกษา  ได้ขอเชิญ 

บุคลากรและนกัศึกษา เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มและจดุเทียนชัยถวายพระพร  12  สิงหามหาราชินี  ในวันที ่ 12  
สิงหาคม  2554  เวลา  17.30  น.  ณ  ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  นั้น  งาน
กิจการนักศึกษาคณะสามารถติดต่อนกัศึกษาเพื่อร่วมงานดังกล่าวได้ จํานวน  3  คน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  การขยายเวลารับสมัครผู้ประสงคข์อรับทุนในการทําวิจัย ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะรัฐศาสตร์   ได้ทําความ 

ร่วมมือกับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรฐัอเมริกา  (USAID)  จัดทําโครงการ  “Raising Awareness 
and  Engaging  Citizens  in  Local  Governance”    เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  การสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตยภาคประชาชน   โดยจัดสรรทุนในการทําวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   ในหัวข้อ  “การ
เสริมสร้างประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วม  และธรรมาภิบาลในประเทศไทย”  จํานวน  9  ทุน  ทุนละไม่เกิน  30,000 
บาท  หมดเขตส่งเอกสารการสมัครทุนในวันที่  15  สิงหาคม 2554   ทั้งนี้   งานวิชาการจะประชาสัมพันธ์ประกาศ
เกี่ยวกับการรับสมัครทุนดังกล่าวทางเว็บไซต์คณะต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพเิศษ / 2554   เม่ือวันที่  3  มิถุนายน  2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพิเศษ / 2554   เมื่อ 

วันที่  3  มถิุนายน  2554 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ/2554    

เมื่อวันที่  3  มถิุนายน  2554 
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2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  7 / 2554   
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  6 / 2554     
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  6 / 
2554 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพเิศษ / 2554   เม่ือวันที่  29  กรกฎาคม   
2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพิเศษ / 2554   เมื่อ 
วันที่  29  กรกฎาคม  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ/2554    
เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2554 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  การนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

                    ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ / 2554  
เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2554  ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการเสนอขอปรับปรุง/ เปิดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ประจําปี  2554  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรที่เสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการ 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ 

กําหนดการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะศิลป

ศาสตร์ 

กําหนดวันที่คณะเสนอ
วาระการประชุม 

พร้อมแนบเอกสารถึง
งานพัฒนาหลักสูตร 

กําหนดวันประชุม 
คณะกรรมการ

กลั่นกรอง 

กําหนดวันเสนอ 
วาระการประชุม

สภา 

กําหนดวัน
ประชุม 

สภามหาวิทยาลยั 

1. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
(ปรับปรุง) 
2. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร (ปรับปรุง) 
3. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทประวัติศาสตร์ (ปรับปรุง) 
4. หลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง) 
5. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง (หลักสูตรใหม่) 
6. หลักสูตร ป.โท การสอนภาษาอังกฤษฯ (ปรับปรุง) 
7. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการ
พัฒนา (ปรับปรุง) 
รวม  11 หลักสูตร
 

8 เม.ย. 54 และ 
13 พ.ค. 54 

ภายใน 1 มิ.ย. 54 คร้ังที่  4/2554 
22 ก.ค. 54 

11 ส.ค. 54 27 ส.ค. 54 
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ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
หลักสูตรที่เสนอเรื่องเข้าพิจารณาในการ 

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ 

กําหนดการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะศิลป

ศาสตร์ 

กําหนดวันที่คณะเสนอ
วาระการประชุม 

พร้อมแนบเอกสารถึง
งานพัฒนาหลักสูตร 

กําหนดวันประชุม 
คณะกรรมการ

กลั่นกรอง 

กําหนดวันเสนอ 
วาระการประชุม

สภา 

กําหนดวัน
ประชุม 

สภามหาวิทยาลยั 

1. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร 
(ปรับปรุง) 
2. หลักสูตร ป.โท ประวัติศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่) 
3. หลักสูตร ป.โท ภาษาไทย (หลักสูตรใหม่) 
4. หลักสูตร ป.โท นวัตกรรมและการจัดการการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่) 
รวม 5 หลักสูตร
 

10 มิ.ย. 54 และ 
8 ก.ค. 54 

ภายใน 1 ส.ค. 54 คร้ังที่ 5/2554 
16 ก.ย. 54 

14 ต.ค. 54 29 ต.ค. 54 

1. หลักสูตรวิชาเอก/ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น (ปรับปรุง) 
2. หลักสูตรวิชาเอกนิเทศศาสตร์ (ปรับปรุง) 
รวม 3 หลักสูตร
 

12 ส.ค. 54 และ 
19 ก.ย. 54 

ภายใน 1 ต.ค. 54 คร้ังที่ 6/2554 
18 พ.ย. 54 

9 ธ.ค. 54 17 ธ.ค. 54 

 
ในการนี้  ประธานขอให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ติดตามการเขียน มคอ.ของ 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นด้วย เพื่อให้ส่งทันการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 
3.2  การพิจารณาหลักสูตรของคณะศลิปศาสตร์      

  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง   ได้รับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ฯ   ครั้งที ่ 4/2554   เมื่อวันที ่ 
22  กรกฎาคม  2554   แล้ว  ซึ่งนายมิตต  ทรัพย์ผุด  ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว  ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่าหลักสตูร
มีการแก้ไขบางส่วน  ซึ่งจะดําเนินการแก้ไขเพื่อนําเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน  2554  ต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การอุทธรณ์การตรวจประเมนิประกนัคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร ์

   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้รับการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์   ประจําปี  2553   เมื่อวันที่  23 - 24   มิถนุายน   2554  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม     และคณะจะได้ทําเรื่องอุทธรณ์ไปยังมหาวิทยาลัยในบางตัวบ่งช้ี   นั้น  
ผลการอุทธรณค์ณะได้เท่ากับ  3.75  คะแนน    ซึ่งตัวบ่งช้ีที่ได้คะแนนเพิ่มคือ  ตัวบ่งช้ีที่  9.1   เครือข่ายประกนั
คุณภาพ  และตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

   ในการนี้  เนื่องจากคณะได้รับค่าคะแนนในการประเมินน้อย  ดังนั้น  คณบดี  จึงเสนอว่าจะขอปรับ
งบประมาณระหว่างการไปนําเสนอผลงานทางวิชาการและค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงาน   เนื่องจากคะแนนประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการไปนําเสนอผลงาน  ได้น้อยกว่าการตีพิมพ์ผลงาน   แต่ค่าตอบแทนในการตีพิมพ์
ผลงานได้น้อยกว่าการนําเสนอผลงานทางวิชาการ    
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   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการอุทธรณ์ 
    

3.4 การขออนุมัติเพิ่มรายวชิาเอกเลือกในหลักสูตร   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ครั้งที่  7/2554  เมี่อวันที ่ 8  กรกฎาคม   2554   เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม    คัดเลือกรายวิชาที่นักศึกษาควรจะเรียนเป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2547   จากเดิม
จํานวน   27   รายวิชา   ใหม้ีปริมาณที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักศึกษา  นั้น  นายพฤกษ์   เถาถวิล   
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    ได้แจ้งว่าหลักสูตรได้พิจารณาคัดเลือกและปรับ
ลดรายวิชาลง  คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น  8  รายวิชา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

3.5  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
  ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายทรงพล  อินทเศียร  ได้รับการสรรหาเป็นหัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ต้ังแต่วันที่  25 กรกฎาคม  2554 – 24 กรกฎาคม  2558   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

  
3.6  ความคืบหน้าเก่ียวกับเกณฑ์ประเมนิผลการปฎิบัติงานสายอาจารย์   

                    ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานสายอาจารย์   ใน
หมวดที่  5  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ใช้เกณฑห์มวดที่  5  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน  ในรอบการ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  2554  ครั้งที ่ 2  (1  ตุลาคม  2554)    ดังนี้   
 

หมวดที่ 5  สมรรถนะหลัก 
ในการปฏิบัติงาน เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนนเต็ม 

30 คะแนน หลักฐานอ้างอิง 

5.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับที่ 1 มีประมวลรายวิชาจากภาคการศึกษา
นั้น 
ระดับที่ 2 ส่งเกรดตรงเวลา (15 วันหลังการ
สอบ) 
ระดับที่ 3 ทําเกรดไม่ผิดพลาด 
ระดับที่ 4 คุณภาพการสอนทุกรายวิชาต้องได้ค่า
คะแนน 3.51 ขึ้นไป 
ระดับที่ 5 ต้องได้ผลรวมระดับท่ี 1-4 ครบ 
 

7.50  
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หมวดที่ 5   
สมรรถนะหลัก 
ในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 

5.2 การบริการที่ดี ระดับที่ 1 แจ้ง/ประกาศตารางการปฏิบัติงานที่ระบุ
วันเวลาให้คําปรึกษาท่ีชัดเจนที่หน้าห้องพักอาจารย์/
การแจ้งคะแนนผลการเรียนในระบบ REG 
ระดับที่ 2 มีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในที่
ปรึกษาท้ังปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ 
REG หรืออื่น ๆ ท่ีมีหลักฐานชัดเจน  
ระดับที่ 3 มีมาตรการในการติดตามดูแลนักศึกษา
จนถึงสําเร็จการศึกษา 
ระดับที่ 4 เข้าร่วมอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาประจําปี
ของคณะ 
ระดับที่ 5 ต้องได้ผลรวมระดับท่ี 1-4 ครบ 
 

3.75 ระดับที่ 1 บันทึกแจ้งเวลาพบ
นักศึกษาในการให้คําปรึกษา 
ระดับที่ 2 ยกเว้นอาจารย์บรรจุ
ใหม่ 
ระดับที่ 3 อาจารย์ทุกคนใน
หลักสูตรต้องร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
อย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่ง
ครั้งยกเว้นอาจารย์ท่ีไม่อยู่ใน
หลักสูตรใดให้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ โดย
ใช้หลักฐานใบเซ็นชื่อ 
ยกเว้น อาจารย์ท่ีเดินทางไป
ราชการ  

5.3 การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

ระดับที่ 1 การเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ท้ัง
ในฐานะผู้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา หรือผู้นําเสนอ 
หรือวิทยากร 
ระดับที่ 2 การเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนและ
การวัดผล 
ระดับที่ 3 มีการรายงานว่าจะนําความรู้และทักษะที่
ได้จากระดับท่ี 1 หรือ 2 มาใช้ในจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระดับที่ 4 มีการนําความรู้และทักษะที่ได้จากระดับท่ี 
1 หรือ 2 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ระดับที่ 5 นําความรู้และทักษะท่ีได้ไปบูรณาการกบั
การวิจัย หรือบริการวิชาการ หรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3.75 ระดับที่ 1 – 2  กําหนดการ
ประชุม หรือเอกสารขอเดินทาง
ไปราชการ 
ระดับที่ 3 รายงานผลการ
ดําเนินงานต่อประธานหลักสูตร 
ระดับที่ 4 ประมวลรายวิชา หรือ 
Power Point ท่ีสรุปประเด็น
สําคัญจากการเขา้ร่วมพัฒนา
ความรู้ 
ระดับที่ 5 โครงการที่มีการระบุ
ความเชื่อมโยงไว้ในหลักการและ
เหตุผล 

5.4 การยึดม่ันในความ
ถูกต้องขอบธรรมและ
จริยธรรม 

ระดับที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดโดยหลักสูตร สาขา หรือคณะ 
ระดับที่ 2 เป็นกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยหลักสูตร สาขา หรือคณะ 
ซ่ึงมีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
ระดับที่ 3 มีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา 
ระดับที่ 4 มีการกระทําท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในความ
ถูกต้องชอบธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
ระดับที่ 5 ได้รับรางวัลหรือมีหลักฐานที่แสดงถึงการ
ยอมรับว่าเป็นผู้อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

7.50 ระดับที่ 1 ภาพถ่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม หรือใบเซ็นชื่อ 
ระดับที่ 2 ภาพถ่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม หรือโครงการ หรือ
คําสั่ง หรือใบเซ็นชื่อ 
ระดับที่ 3 ประมวลรายวิชา 
ระดับที่ 4 ไม่ถูกตักเตือนหรือ
ลงโทษในเรื่องดังกล่าว 
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หมวดที่ 5  สมรรถนะ
หลัก 
ในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนนเต็ม 
30 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 

5.5 การทํางานเป็นทีม ระดับที่ 1 การเข้าร่วมประชุมในระดับหลักสูตร หรือ
กลุ่มวิชา(กรณีไม่มีหลักสูตร) ร้อยละ 100 
ระดับที่ 2 การเข้าร่วมประชุมในระดับสาขาวิชา ร้อย
ละ 100 
ระดับที่ 3 การเข้าร่วมประชุมในระดับคณะ ร้อยละ 
100 
ระดับที่ 4 การส่งรายงานผลการดําเนินงานและการ
ประเมินโครงการต่างๆ ท้ังเงินงบประมาณ หรือเงิน
รายได้ หรือเงินหลักสูตรให้ทันรอบงบประมาณ 
ระดับที่ 5 ไม่ทําให้คณะถูกตัดคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 

7.50 ระดับที่ 1-3 นับเฉพาะการจัด
ประชุมท่ีมีหลักฐานเชิญประชุม
เป็นทางการ 
ระดับที่ 4 รายงานผลการดําเนิน
โครงการและประเมินโครงการ 
ระดับที่ 5 หลักฐานเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น 
ประมวลรายวิชา การ
เปรียบเทียบประมวลรายวิชา ผล
การประเมินของนักศึกษา เป็น
ต้น 

 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพัฒนาหลักสูตรวชิาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ. 

2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะถึงรอบการปรับปรุง   ในปี  2555    เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย  งานพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงแจ้งให้คณะปรับปรุงรายวิชา  หรือ
เสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปใหมท่ี่มีลักษณะตามปรัชญาวัตถุประสงค์วิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อดําเนินการพิจารณาจัดทําเป็น
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป   หลักสูตรปรับปรงุ   พ.ศ. 2555   โดยคณะต้องส่ง  มคอ.3    ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ 

กรรมการประจําคณะ  ให้แก่งานพัฒนาหลักสูตร  ภายในวันที่  15  กนัยายน  2554  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่ละหลกัสูตร / สาขาวิชา    หารือรว่มกันเกี่ยวกับการเสนอ 

รายวิชาใหม่  หรือการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะในวันที่  4  กันยายน  2554  ต่อไป 

 

4.2  การแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรยีนการสอน  (2552)     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขประกาศคณะ 
 

ศิลปศาสตร์  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  (2552)  ซึ่งงานวิชาการได้นําเสนอร่างประกาศให้ที่ประชุม
พิจารณา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้งานวิชาการพิจารณาการแก้ไขประกาศดังกล่าวอีกครั้ง  โดยให้นํา
รายละเอียดของประกาศการแบ่งกลุ่มการเรียน  มารวมไว้ในประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วย  และเมื่อ
ดําเนินการแก้ไขแล้ว  ขอใหส้าํเนาให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาก่อน  โดยใหส้่งพร้อมกับรายงานการประชุม 
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4.3  การขออนุมัติงบประมาณโครงการปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโท
ประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรบัปรุง  ปีการศึกษา  2554  ซึง่มีระยะเวลาดําเนินการ   ระหว่างเดือนตุลาคม  2553   

ถึงเดือนกันยายน  2554   และได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว  จํานวน  27,320  บาท    โดยใช้เงินรายได้คณะ 

ศิลปศาสตร์    แต่เนื่องจากการดําเนินโครงการข้างต้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  ดังนั้น   จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ในหมวดวัสดุ  (ค่าวัสดุสํานักงาน)   เป็นจํานวน  5,000  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
   

4.4  การเทียบโอนรายวชิา 1421 202 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา 1421 
202 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2547 (หลักสูตร 5 ปี)  ดังนั้น  จึงขอเทียบโอนรายวิชา 1421 202  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์  เป็นวิชา  1421  208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  จํานวนหน่วยกิต  3 (3-0-6)  ให้นักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์  รหสั  52  จํานวน  84  คน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
   

4.5  การพิจารณาค่าเป้าหมาย  อัตลักษณ ์ แผนพัฒนา  คณะศิลปศาสตร์  และทบทวนเกณฑ์การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  2554   

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับค่าเป้าหมาย  อัตลักษณ ์ 

แผนพัฒนา   คณะศิลปศาสตร์    และทบทวนเกณฑ์การดําเนินงานประกันคุณภาพ   ปีการศึกษา  2554    โดยนํา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  23-24  มถิุนายน  2554  
ประกอบการพิจารณา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แนวปฏิบัติเพื่อพิจารณา 

องค์ประกอบที่  1   ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินการ 

1. ควรทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 1.2 อัตลักษณ์ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิธีการตั้งเกณฑ์และ
เป้าหมายควรอธิบายให้ชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยมีบันทึกสถิติจาก
อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต 

2. ควรจัดทําการประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

ให้ปรับอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและปรบัคําจํากัด
ความ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน แนวปฏิบัติเพื่อพิจารณา 

องค์ประกอบที่  2   การผลิตบัณฑิต 

1.  อุปกรณ์ประเภทสื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียน โปรเจคเตอร์ ยังไม่เพียงพอ และรองรับกับเทคโนโลยี
การสอนสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในห้องเรียนไม่สามารถ
ประมวลผลบางโปรแกรมได้ 

2. ภาระงานสอนของอาจารย์มีมาก และจะต้องดําเนินการตาม
พันธกิจอ่ืนๆ ของอาจารย์จึงเห็นว่าหากคณะพิจารณาลดภาระงาน
ธุระการของอาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร ด้วย
การมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของแต่ละสาขาจักทําให้การ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขั้น เป็นอย่างมาก  

3.  คณะควรพิจารณาปรับปรุงสภาพห้องทํางานของอาจารย์
โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เอื้อต่อ
การพัฒนางานด้านวิชาการและพันธกิจอ่ืนๆ  

4.  คณะควรเร่งพัฒนากระบวนการนําการวิจัยในชั้นเรียน มาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. คณะควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวน 
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  การวัดผล เพื่อให้
ครบถ้วนตามคําอธิบายตัวบ่งชี้ และคณะฯ ควรจัดทําแผนพัฒนา
บุคคลากรท่ีมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อติดตามผลการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

6.  คณะควรจัดทําการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ท่ีคณะจัดให้กับนักศึกษาอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
และนํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น นั้ น ม า ใ ช้ ใ น ก า รพัฒน าก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  

7.  คณะควรจัดทํามาตรการในการให้อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผล
การประเมินผลการเรียนรู้ มาใช้ในการปรับปรุงการสอนใน
รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน  

ขอความร่วมมืออาจารย์ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
ทําวิจัยในชั้นเรียน  และเขียนบทความเพื่อนําเสนอหรือตีพิมพ์ใน
วารสาร 

8.  คณะควรจัดทําแบบฟอร์มการจัดทําโครงการที่ มีตัวชี้วัด
ความสําเร็จท่ีชัดเจน แบบฟอร์มการรายงานผลโครงการ เพื่อให้
ง่ายในการตรวจสอบโดยผู้เกี่ยวข้องถึงผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

องค์ประกอบที่  3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

1. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรส่งเสริมและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
จากระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น  

2. ควรมีการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอให้งานบัณฑิตศึกษาพิจารณาดาํเนินการตามข้อเสนอแนะ ของ
องค์ประกอบที่ 3 
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3.  การประเมินคุณภาพของการให้บริการ ควรมีการประเมินใน
ภาพรวมในแง่ มุมต่างๆ เพิ่มเติมเช่น ความเพียงพอ ความ
เหมาะสม รูปแบบของการจัดบริการ  และนํามาเป็นข้อมูลเพื่อ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 

องค์ประกอบที่  4   การวิจัย 

1. ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยหรือจัดให้มี
นักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่ของคณะ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนให้มากขึ้น 

 

เมื่อบุคลากรภายในได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากภายนอก   ควรแจ้ง
ให้คณะรับทราบ   เพื่อเป็นข้อมูลวิจัยของคณะ 

 

องค์ประกอบที่  5   การบริการวิชาการแก่สังคม 

ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับงานการเรียนการสอนและงานวิจัยและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงให้ชัดเจน 

 

คณะจะนําการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกบังานการเรียนการสอนและงานวิจัย  ไว้ใน
หลักเกณฑ์การประเมินเลือนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 

 

องค์ประกอบที่  6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับงานการเรียนการสอนและงานวิจัยและนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงให้ชัดเจน 

 

คณะจะนําการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับงานการเรียนการสอนและงานวิจัย  
ไว้ในหลักเกณฑ์การประเมินเลือนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง 

 

องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 

คณะควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการที่คณะกรรมการประจํา
คณะประเมินตนเองเพื่อนําผลการวิ เคราะห์มาผลักดันการ
ดําเนินงานของคณะด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

 

คณะกรรมการประจําคณะ จะต้องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะ และมีการนําไปปรับปรุงในสว่นต่าง ๆ ต่อไป 

องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 

ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและแผนด้านการเงินของคณะอย่างต่อเนื่อง 

 

คณะจะดําเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ควรสร้างเครือข่าย/ เข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

2. เผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ประโยชน์ เช่น
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM ของคณะ 

 

คณะเข้าร่วมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ระหว่างมหาวิทยาลัย  ท่ีมหาวิทยาลัยจัด  
คณะจะจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีให้กับ
เครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษาของคณะอื่น / มหาวิทยาลัยอื่น
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ 
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4.6  การพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ค่าเปา้หมาย   และอัตลักษณ์   การประกันคุณภาพ  ปี 
การศึกษา  2554 

 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  
ค่าเป้าหมาย   และอัตลักษณ ์  การประกันคุณภาพ  ปีการศึกษา  2554    เพื่อส่งให้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย  เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ   ดังนี ้
 

ระดับการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 

ม.อบ. คณะ ภาควิชา 

ค่า
เป้าหมายปี 

54 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ           
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   / / - 7 ขอ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาตามกระบวนการ PDCA 

/ / / 4 ขอ 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 งานวิจัยและ/หรืองานบริการวิชาการ ที่เกี่ยวกับอีสานใต้และ
ลุ่มน้ําโขง  

/ / / รอยละ 80 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ร้อยละโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้และลุ่มน้ําโขงต่อจํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
 

/ / / รอยละ 80 

  
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน           
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร / / / 7 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก / / / 7 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ / / / 7 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน / / - 7 ขอ ดําเนินการใน
ภาพรวมของคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ / - - 7 ขอ ดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / / / 7 ขอ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบณัฑิต / / / 7 ขอ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา 

/ / - 7 ขอ ดําเนินการใน
ภาพรวมของคณะ

ตัวบ่งชี้ที ่2.9 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.           
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

/ / - รอยละ 70   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

/ / / รอยละ 10   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

/ - - ไมประเมิน คณะศิลปศาสตร์ไม่
มีระดับปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 การพัฒนาคณาจารย์ / / - รอยละ 3 ดําเนินการใน
ภาพรวมของคณะ

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา           
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร / / - 7 ขอ   
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ระดับการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 

ม.อบ. คณะ ภาควิชา 

ค่า
เป้าหมายปี 

54 
หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา / / - 6 ขอ   
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย               
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / / - 7 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ / / - 5 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

/ / / 15,000 บาท   

ตัวบ่งชี้ที ่4.4 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.           
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  / / / รอยละ 20   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ / / / รอยละ 20   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ / / / รอยละ 5   
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพฒันาสู่มหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย

      
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร

/   ไมประเมิน   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ / / / รอยละ 20   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ / / - รอยละ 20 ดําเนินการใน
ภาพรวมของคณะ

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม               
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม / / / 5 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม / / - 4 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.           
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

/ / / รอยละ 50   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

/ / - 5 ขอ   

องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม / / - 4 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที ่6.2 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.           
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม / / - 3 ขอ   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม / / - 5 ขอ   
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ           
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารฯ และ
ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

/ / - 7 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
เรียนรู้ 

/ / - 5 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ / / - 5 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง / / - 6 ขอ   

ตัวบ่งชี้ที ่7.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ที่ของ สมศ.           
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน / / - n/a   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน / / - 3 คะแนน   
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ระดับการประเมิน 
องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี้ 

ม.อบ. คณะ ภาควิชา 

ค่า
เป้าหมายปี 

54 
หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ           

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ / / - 7  ขอ   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ           

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน / / - 8  ขอ   

 
4.7  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจาํสาขาวิชานิเทศศาสตร์   

 ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์   ซึ่ง 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ได้มกีารปรับปรุงหลักสูตร  ประจาํปี 2554  และจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2555  นั้น   ซึง่
การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวส่งผลให้มรีายวิชาใหม่ขึ้น  ขณะที่อาจารย์ประจําหลักสูตรมีเพียง  6  คน  และรายวิชา
ใหม่บางวิชามีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาโดยตรง    จึงจําเป็นต้องมีอาจารย์ในสาขาวิชาการโฆษณาเพื่อรองรับและ
เตรียมพร้อมกับรายวิชาใหม่ที่จะเปิดสอนในหลักสูตรปรบัปรุง  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา  วุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเอก  สาขาวิชาการโฆษณา  เพื่อทําการสอนในภาคการศึกษา  
1/2555  ทั้งนี้  ได้แนบภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ปรับภาระงานสอนของอาจารย์ในหลกัสูตรนิเทศศาสตร์อีกครั้ง 
เนื่องจากมีหลายวิชาที่มีการสอนทั้งในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย   
 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนรายวิชา  1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  (เพิ่มเติม)  
                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขผลการเรียน
รายวิชา 1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  (เพิ่มเติม)   เนื่องจากพ้นกําหนดเวลา  60  วัน  ในการติดต่อแก้ไขผล
การเรียน  I  แล้ว  ซึ่งมีนักศึกษาจํานวน  1  คน  ที่ไม่ได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อดําเนินการแก้ไขผลการเรียน คือ 
นางสาวอาภัสรา  ภูมิต้ัง  รหัสประจําตัว  5317403872  ดังนั้น  จึงขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาเป็น  F 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

5.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมเยือนชุมชนในงานประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

                  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมเยือนชุมชนในงานประเพณี
เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ว่าตามที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ได้กําหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 “ฮุ่งเฮือง
เมืองธรรมงามล้ําเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล ฯ”  ต้ังแต่วันที่  1-31  กรกฎาคม  2554  นั้น  คณะศิลปศาสตร์ 
ได้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชน  ให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติ  เป็น
เงิน  50,000  บาท  แต่จังหวัดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการให้เพียง  21,000  บาท  โดยส่วนที่เหลือจํานวน  
29,000  บาท  จังหวัดขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช่วยสนับสนุน 
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                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินรายได้คณะเพื่อสนับสนุนในส่วนที่เหลือ  เป็นจํานวน  
29,000  บาท    และขอให้หลักสูตรการท่องเที่ยวจัดทําโครงการบริการวิชาการ เพื่อของบประมาณแผ่นดินไว้ใช้ใน
การดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
 

5.3 หารือที่ประชุมเก่ียวกับการขออนุมัติจ้างอาจารย์พลศึกษา 
                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติจ้างอาจารย์พลศึกษา  ว่ากลุ่ม
วิชาการพลศึกษา  แจ้งด้วยวาจาว่าจะขออนุมัติจ้างอาจารย์เพิ่ม  จํานวน  1  อัตรา   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้กลุ่มวิชาพลศึกษา  สรุปภาระงานของอาจารย์ในกลุ่มวิชาพล
ศึกษา  และให้งานวิชาการสรุปข้อมูลการเปิดกลุ่มการเรียนของกลุ่มวิชาพลศึกษา  ว่าเป็นไปตามประกาศการจัดกลุ่ม
การเรียนของคณะหรือไม่  เพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งต่อไป 
 

5.4 กล้องวงจรปิดอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมชํารุด 
                   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าอุปกรณ์ควบคุมการบันทึกภาพ
ของกล้องวงจรปิดที่อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมชํารุด  กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการซ่อมแซม  ดังนั้น  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ตรวจสอบการล็อคห้องพักทุกครั้งที่ออกจากห้องเพื่อความปลอดภัย 

                    มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

5.5 การขอความอนุเคราะห์สนับสนนุการจัดงานคนืสูเ่หย้าศษิย์เก่า ม.อุบล ฯ  ครั้งที่  2 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  เสนอที่ประชมุพิจารณาว่าสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ม.อุบล ฯ  ครั้งที่  2  ในชื่องาน  “มนต์รัก ถิน่กันเกรา”  ใน
วันที่  13  สิงหาคม  2554  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยขอให้คณะสนับสนุนการจัด
งานดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้สนับสนนุโดยซื้อโต๊ะ  จํานวน  1  โต๊ะ จํานวน  4,000  บาท 
 

เลิกประชุมเวลา    18.15  น. 
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