
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  3 / 2555 

วันพฤหสับดีที ่ 22  มีนาคม  2555   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 

3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายมิตต   ทรัพยผ์ุด                ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์      ติดราชการ  

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

4.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการหารือเรื่องการเสนอ 

ผลงานวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  (สกอ.)  เกี่ยวกับลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามที่ 

กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ใน  2  กรณี   

  โดย สกอ. ได้ตอบข้อหารือดังนี้ 

1. หากข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่ได้กําหนดปริมาณช้ินงานขั้นตํ่าสําหรับการ 

เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ.  นาย ก.  สามารถเสนอผลงานวิจัย 

จํานวน  1  เรือ่ง  ซึ่งนาย ก. มีส่วนร่วมร้อยละ  50  เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

  ทั้งนี้ ผลการพจิารณาผลงานทางวิชาการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา 

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าผลงานทางวิชาการ 

ที่เสนอนั้น  มคีุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรบัตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีปริมาณเพียงพอที่จะแสดง 

ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรอืไม่ 

  2. ชุดโครงการวิจัย  (Research Program)  หมายถึง  แผนงานวิจัยที่ถูกกําหนดขึ้นโดยประกอบด้วย 

โครงการวิจัย (Research Project)  หลาย ๆ โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการดําเนินการเป็นคณะวิจัยไปพร้อม ๆ กัน และ 

แต่ละโครงการมีหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าคณะวิจัยของตน   การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ 

โครงการที่แตกต่างกัน    แต่ทุกโครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหรือสนับสนุนซึ่งกันและกนั   เพื่อให้บรรล ุ

เป้าหมายใหญอั่นเดียวกัน   หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการศกึษาที่สามารถตอบปัญหาได้ครบวงจร   โดยปกติจึงมีลักษณะ 

บูรณาการมากกว่า  1  สาขาวิชา   กรณีนี้  ผู้ขอจึงไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในทุกโครงการ   แต่จะต้องเป็น 

ผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการของชุดโครงการวิจัยนั้น  อย่างน้อย  1  เรื่อง  และผูข้อต้องมีปริมาณผลงานรวมกนั 

แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  ส่วนผลงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน    เป็นผลงานวจิัยที่ดําเนินการโดยนักวิจัยที่เป็น 

ผู้ดําเนินการหลักคนเดียวกัน    และได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัยเดิมที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  
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มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งทีป่ระชุมทราบความคืบหน้าในการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์   ว่าขณะนีง้านการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างหารือกับกองกฎหมาย    เกี่ยวกับจํานวนของ 

คณะกรรมการประจําคณะ  ดังนั้น  จึงยังไม่สามารถออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ได้  จงึ 

ส่งผลให้ไม่สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกได้เช่นกัน    เนื่องจาก 

คณะกรรมการประจําคณะ  เป็นคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  รายงานสรปุจํานวนผู้ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2555  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสรุปจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  2555   ข้อมูล  ณ  วันที่  5  มีนาคม  2555  รายละเอียดดังนี้  

 

โควตาพืน้ที ่ รวมทั้งสิน้  
 

สาขาวิชา แผน
รับ  
 

พื้นที่
บริการ  

พื้นที่
ภาค
อีสาน 

พื้นที่
ภาค
อื่น 

รวม
โควตา
พื้นที ่

ร้อยละ
รับได้ 

แผน
รับ 

รับได้ ร้อยละ
รับได้ 

ผลตา่ง
เทียบ 
แผนรับ 

1. การท่องเทีย่ว 36 29 1 1 31 86.11 36 31 86.11 -5 

2. การพัฒนาสังคม 42 31 1 - 32 76.19 42 32 76.19 -10 

3. นิเทศศาสตร์ 36 27 3 - 30 83.33 36 30 83.33 -6 

4.  ประวัติศาสตร์ 18 27 1 1 29 161.11 18 29 161.11 11 

5. ภาษาจีน 31 33 5 - 38 122.58 31 38 122.58 7 

6. ภาษาญี่ปุ่น 36 36 - - 36 100 36 36 100 0 
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โควตาพืน้ที ่ รวมทั้งสิน้  
 

สาขาวิชา แผน
รับ  
 

พื้นที่
บริการ  

พื้นที่
ภาค
อีสาน 

พื้นที่
ภาค
อื่น 

รวม
โควตา
พื้นที ่

ร้อยละ
รับได้ 

แผน
รับ 

รับได้ ร้อยละ
รับได้ 

ผลตา่ง
เทียบ 
แผนรับ 

7. ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

36 29 1 - 30 83.33 36 30 83.33 -6 

8. ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

31 17 1 - 18 58.06 31 18 58.06 -13 

รวม 266 229 13 2 244 91.73 266 244 91.73 -22 

ทั้งนี้  ได้สําเนาให้ประธานหลักสูตรทุกหลกัสูตรทราบแลว้ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 กําหนดวันตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายในระดบัสาขาวิชาและระดับคณะ ประจําปีการศกึษา 2554   
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    แจ้งทีป่ระชุมทราบกําหนดวันตรวจ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและระดับคณะ  ประจาํปีการศึกษา  2554  (รอบ 1 มิถุนายน  2554  

– 31  พฤษภาคม  2555)   ดังนี้ 

1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวิชา  ระหว่างวันที่  15-16  พฤษภาคม 2555 

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ   ระหว่างวันที่  28-29  มิถนุายน  2555 

ซึ่ง  คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา มีรายนามดังนี้ 
 

1. รศ.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค อาจารย์ คณะกรรมการ 

3. นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา อาจารย ์ คณะกรรมการ 

4. นางสาวปรียาภรณ์  เจรญิบุตร อาจารย ์ คณะกรรมการ 

5. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล อาจารย ์ คณะกรรมการ 

6. นางสาวพัชรี  ธานี อาจารย์ คณะกรรมการ 

7. นางมลธิดา  จันทร์อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.5 สรุปแนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบสรปุแนวทางการ 

พัฒนาคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2555  โดยคณะ 

ศิลปศาสตร์ ได้นําเสนอแนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ของตัวบ่งชี้ที่คาดว่าจะได้คะแนนต่ํา  ดังมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ตัวบ่งชี ้ เหตุผลที่ได้ค่าคะแนนต่ํา แนวทางการแก้ไข ผลการดําเนนิการ 
ในปัจจุบนั 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการเรียนการสอน 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2.1 
ระบบและกล ไก
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
บริหารหลักสูตร 

มีหลักสูตร 1 หลักสูตรที่อยู่
ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ (TQF) 
คือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร 

ดําเนินการส่งเอกสารเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ช่วงเดือนพฤษภาคม  2555 

อยู่ระหว่างการปรับแก้
เอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาก่อนนํ า เข้ าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2.3 
อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คณะมีอาจารย์ที่ขอตําแหน่งทาง
วิชาการน้อย 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการโดย
การสนับสนุนงบประมาณ
ใ น ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น
วิชาการมากขึ้น 

คณะจัดทําแผนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการปี 
2555 - 2558  จํานวน  
40  คน 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2.9.3 
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึ กษาระดั บ
ปริญญาโทที่ได้รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ 

คณะศิลปศาสตร์ไม่มีวิทยานิพนธ์ที่
ตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ             เนื่องจาก
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม่มี
การบังคับให้ ต้องมีการตี พิม พ์
วิทยานิพนธ์ 

ส่งเสริมและผลักดันให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ให้มากข้ึน  โดย ช้ีแจงให้
อาจารย์ที่ปรึกษากระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ง บ ท ค ว า ม
วิทยานิ พนธ์ ตี พิ ม พ์ โ ดย
อ า จ จ ะ ทํ า ก า ร เ ขี ย น
บทความเพื่อตีพิมพ์ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ได้มีการแจ้งให้หัวหน้า
สาขาทราบและเพื่อให้
แ จ้ ง ไ ป ยั ง ป ร ะ ธ า น
หลักสูตร ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้รับทราบ 
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ตัวบ่งชี ้ เหตุผลที่ได้ค่าคะแนนต่ํา แนวทางการแก้ไข ผลการดําเนนิการ 
ในปัจจุบนั 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2.9.5 
ก า ร พั ฒ น า
คณาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนา
คณาจารย์แปรผันตามค่าคะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจําที่มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  แ ล ะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

เนื่องจากค่าคะแนนแปรผัน
ตามตัวบ่งชี้ที ่2.2  
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์
ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ หากดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น
ก็จะได้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น 

คณะจัดทําแผนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการปี 
2555 - 2558  จํานวน  
40  คน 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย 
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  4.4.2 
งานวิจัยที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่มีเอกสารอ้างอิงการนําวิจัยไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 

คณะมีแบบฟอร์มการนํา
วิจัยไปใช้ประโยชน์ส่งให้
หน่วยงานที่นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ตอบรับการ
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
ของบุคคลากรของคณะ
ศิลปศาสตร์ 

คณะมีเอกสารอ้างอิงการ
นํ า ผ ล ง า น วิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  4.4.3 
ผลงานวิชาการที่
ไ ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

อาจารย์ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการการระดับนานาชาติและ
ผ ล ง า นก า ร ข อตํ า แ หน่ ง ท า ง
วิชาการของคณะมีจํานวนน้อย 

ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการโดย
การสนับสนุนงบประมาณ
ใ น ก า ร ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น
วิชาการมากขึ้น 

คณะจัดทําแผนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการปี 
2555 - 2558  จํานวน  
40  คน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิ ท ธิ บั ตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

คณ ะ ไ ม่ มี ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ที่จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

- คณะยังไม่มีผลงานวิจัย
หรื อ ง านสร้ า งสรรค์ ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 
งานวิจั ยที่ ตี พิม พ์
ระดับนานาชาติ 

จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติน้อย  

ส่ ง เ ส ริ ม ให้ มี ก า ร ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ให้มากขึ้น 

คณะเตรียมจัดต้ังกองทุน
เพื่อสนับสนุน    การวิจัย
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ตํ า ร า 
ง าน วิ จั ย และ เ อกสา ร
วิชาการของคณะ 
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ตัวบ่งชี ้ เหตุผลที่ได้ค่าคะแนนต่ํา แนวทางการแก้ไข ผลการดําเนนิการ 
ในปัจจุบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 
ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิ งระดับ
นานาชาติ 

เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์เป็น  
คณะทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ซึ่งยังไม่มีฐานข้อมูล  
ในระดับชาติทําให้การหา citation 
ใน refereed journal ทําได้ยาก  
จึงยังไม่มีบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal  

สนับสนุนให้อาจารย์ส่งผล
ง า น เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ทั้ ง
ระดับชาติและนานาชาติ  
เพื่อให้เกิดการรับรู้และถูก
นํ า ไป ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ ห รื อ
อ้างอิงต่อไป  โดยทําได้จาก
ก า ร สื บ ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล 
Google Scholar 

ขณะนี้ กําลังอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบว่าอาจารย์
ของคณะศิลปศาสตร์มี
ผลงานวิจัยที่ ไ ด้รับการ
อ้างอิงระดับนานาชาติ
หรือไม่ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6 รูปแบบการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา  2554   
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานประกัน 

คุณภาพการศึกษา  คณะศลิปศาสตร์   ได้แจ้งรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   ของสาขาวิชา 

ประจําปีการศึกษา  2554   ให้แต่ละสาขาวิชาใช้เป็นรูปแบบในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง   ในการตรวจ 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสาขาวิชา  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554  เรียบร้อย 

แล้ว   และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา   คณะศิลปศาสตร์   

ประจําปีการศึกษา 2554  ได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ใหข้้อมูลเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร   

จามรมาน  มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   

เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในวันที่ 23 มนีาคม  2555  

 เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม ่ สํานักงานอธิการบดี 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.7  Activity Concept Form for Public Sector Linkages Program  

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

อุบลราชธานี  ร่วมกับ  GMS  Study  Center  มหาวิทยาลัยยูนนาน  ประเทศจีน  และมหาวิทยาลยัแห่งชาติพนมเปญ   

ประเทศกัมพูชา  เสนอโครงการ  Activity  Concept  Form  for  Public  Sector  Linkages Program  เพื่อขอทุน 

จาก  The  Australian  Agency  for  International  Development  (AusAID)   ในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ 
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การจัดการเรียนการสอนเรื่องภูมิภาคแม่โขง  (Teaching the Mekong)  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.8 M-Power-CPWF Research Fellowships Program on Water Governance Concept Note (MK-7):  

Second Call, 2012-2013  

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

อุบลราชธานี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยยูนนาน  ประเทศจีน   และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  ในนามขององค์กร  The  

Mekong Program on Water, Environment  and  Resilience  และ The Challenge  Program on  Water  

and  Food – Mekong  ซึ่งได้เสนอให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคแม่โขง  (M-POWER  and  CPWF   Research  

Fellowship Program – Third Call)  ขณะนี้ได้เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ครั้งที ่3  จนถึงวันที่  23  เมษายน  2555    

และจะมีการจดักิจกรรม  Proposal  development  workshop   สําหรบัผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดปลายเดือน 

พฤษภาคม  2555   ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  รายงานการบูรณาการนโยบายและแผนการดําเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝา่ยสวสัดิการนักศึกษา  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555   
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าจากการประชุมคณะ 

กรรมการกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา   คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2555  ที่ประชุมมมีติ 

เห็นชอบกับนโยบายและแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ดังนี้ 

1. นโยบายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

- นโยบายที่ 1  ภูมิทัศน์เพื่อเอื้อโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ   โดยจะจัดโครงการรักษ์บ้าน 

ศิลปศาสตร์  (ทําซุ้มหลักสูตร)  ช่วงเวลาจัดประมาณเดือนมิถุนายน  2555   

- นโยบายที่ 2  เสริมสร้างทักษะทางภาษาและกระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยจะจัดโครงการ 

กิจกรรมชุมนุม  ตลอดปีการศกึษา   

- นโยบายที่ 3  เสริมสร้างกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาจิตใจของนักศึกษา  โดยจะจัดโครงการพี่น้อง 

สานสัมพันธ์และแต่งแต้มดอกจาน (รับน้อง)  ช่วงเวลาจัดประมาณเดือนพฤษภาคม  2555 

2. นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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- นโยบายที่  4  ส่งเสริมการเรยีนรู้แบบภาคสนามทั้งระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

- นโยบายที่  5  จัดต้ัง “กองทุนเพื่อนักศึกษาศิลปศาสตร”์  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555) 

และมีมติเห็นชอบในการจัดโครงการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวน   

12  โครงการ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10  รายงานการดาํเนนิโครงการการจัดบริการให้ศิษยเ์ก่า    
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานการดําเนินโครงการ 

การจัดบริการให้ศิษย์เก่า   ทัง้นี้   จักได้ประสานงานกับสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  TOEIC  (Test of English for international Communication)  ซึ่งเป็นผลมาจากการ 

สํารวจความต้องการของศิษย์เก่า   โดยจะจัดในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2555    ทั้งนี้   จะเปิดให้บุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาผูส้นใจเข้าร่วมรบัการอบรมด้วย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ   ครั้งที่  2 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 2 / 2555   
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
2 / 2555 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  1 / 2555  เม่ือวันที่  27  กุมภาพันธ์  
2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  1 / 
2555  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  1 / 2555  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  2 / 2555  เม่ือวันที่  13  มีนาคม  2555 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  2 / 
2555   เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555    
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   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  2 / 2555  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  การดําเนนิการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์    
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการจัดต้ังสํานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จะมาปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์ ให้มีบริเวณกว้างขวางขึ้น  พร้อมทั้งเพิ่มจํานวน
ร้านค้าอีกจํานวน  1-2 ร้าน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2 การรับสมัครนกัศึกษาเพื่อเขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทยและอาเซียนประจําปี 2555   
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครนกัศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนประจําปี  2555   เพื่อไปศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  เป็นระยะเวลา  1  ภาคการศึกษา  แต่ไม่เกิน  4  เดือน    และถา่ยโอน 

หน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย   โดยให้ส่งการคัดเลือกนักศึกษาไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  16  มีนาคม  2555  นั้น  ปรากฎว่ามีนักศึกษาที่ผ่านการคดัเลือก  จํานวน  3  คน  ได้แก่  

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน  2  คน  และนกัศึกษาหลักสตูรการพัฒนาสังคม  1  คน 
    

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การซ่อมแซมลิฟต์   
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ       แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่คณะได้อนุมัติให้ม ี

การซ่อมแซมลฟิต์  โดยเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ขับลิฟต์  ซึ่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  นั้น  คณะได้ประสานไปยัง 

บริษัท  โคเน ่ จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบลิฟต์เรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทดังกล่าวจะมาดําเนินการซ่อมแซม 

ต่อไป  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.4  การใช้จา่ยงบประมาณโครงการวิจยั คณะศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะจะจัดโครงการพัฒนา 

องค์กร (OD)  ระหว่างวันที่ 30  มีนาคม  -  1  เมษายน  2555   โดยบุคลากรสายวิชาการ   จะร่วมกันระดมความคิด 

ในการจัดทําชุดโครงการวิจัย นั้น  หากการพิจารณาชุดโครงการยังไม่สมบูรณ์   จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ 

เพิ่มเติม   ทั้งนี้   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนบัสนุนโครงการ 
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ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน     โดยมีกําหนดส่งโครงการภายในวันที่  5   

เมษายน  2555   และคณะได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว   

  ในการนี้  ประธาน  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้หารือร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับการเชิญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ  รายะนาคร   เพื่อมาเป็นวิทยากรในการเขียนชุดโครงการวิจัย  โดยคณะศิลปศาสตร์   

จะรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าห้องพัก เดือนละ  5,000 บาท  และจัดห้องทํางานสําหรับอาจารย์  ในการนี้  ที่ประชุม 

เสนอว่าคณะควรมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  กับคณะรัฐศาสตร์  เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   

นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

เวียดนาม   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ  1/2555  เมื่อ 

วันที่  27  กุมภาพันธ์  2555    มีมติให้ชะลอการเปิดหลักสูตรไว้ก่อน   เนื่องจาก  สกอ.  ยังไม่ส่งหนังสือแจ้งการปิด 

หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  มายังมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องรอข้อมูลดังกลา่ว 

ก่อน  และเมื่อทราบข้อมูลแลว้จะเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม  พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานสอน  และค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตร   แผนการรับนักศึกษา   และแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร นั้น  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างดําเนินการหาข้อมูล 

เพิ่มเติม  โดยจะขอเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  โครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (OD)   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่คณะจะจัดโครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์  

(OD)  ระหว่างวันที่  30  มีนาคม  -  1  เมษายน  2555   โดยแบ่งการศึกษาดูงานเป็น  2  สาย  ได้แก่  สายวิชาการ   

ซึ่งจะศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  เน้นการจัดทําชุดโครงการวิจัย   และสายสนับสนนุวิชาการ   ซึ่งจะ 

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เน้นการเพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน  จัดทํา Flow Chart  นั้น ขณะนี้ 

ได้ดําเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยทั้ง  2  แห่ง  เพื่อศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว    ส่วนโปรแกรมการเดินทางได้รับความ 

ช่วยเหลือในการจัดโปรแกรมจากบริษัททวัร์จําลอง  โดยนางสาวนวทิวา  พลทม  อาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยว  และ 

ผู้จัดการบริษัททัวร์จําลอง   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.7  การพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนและเพิ่มค่าจ้างบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์  ปี พ.ศ. 2555  ครั้งที ่1 (1  เมษายน  
2555) 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งทีป่ระชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งวงเงินการเพิ่มค่าจ้างบุคลากร ปี พ.ศ. 

 2555  ครั้งที่ 1 (1  เมษายน  2555)  ของพนักงานมหาวิทยาลัยมายังคณะแล้ว   และคณะได้พิจารณาตามเกณฑ์ 

เดียวกับข้าราชการ ซึ่งพิจารณาตามวงเงิน  ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.8  อาสาสมคัรชาวเกาหล ี  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบตามที่คณะได้ขอรับอาสาสมัครชาว 

เกาหลี  จาก  Korea  International  Cooperation  Agency  (KOICA)   เพื่อมาทําการสอนภาษาเกาหลีที่คณะ ในปี 

การศึกษา  2555  นั้น  ทาง  KOICA  ได้ส่งอาสาสมัครมายังคณะ  คือ นางปาร์ค  จงซุก  อายุ 57 ปี  เพื่อมาศึกษางาน 

และสถานที่ก่อน    เมื่อวันที่  18 – 21   มนีาคม  2555   และจะมาปฏิบัติงานที่คณะประมาณ  2  ปี  ต้ังแต่วันที ่ 19   

เมษายน 2555  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557  ซึ่งอาสาสมัครจะพักที่หอ้งพักรับรอง  โดย  KOICA  จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่าย 

ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าในเบื้องต้นได้หารือกับอาสาสมัครเพื่อให ้

พิจารณาเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาเกาหลี / วิชาเลือกภาษาเกาหลี แล้ว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9  การศึกษาดูงาน ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา   
                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  มาศึกษาดูงานที่คณะศิลปศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรการท่องเที่ยว  และงานวิจัย  เมื่อวันที่  
20  มีนาคม  2555  ระหว่างเวลา  11.00 – 12.00  น.   ณ   ห้องประชุมดอกจาน  4  นั้น  การศึกษาดูงานดังกล่าว 

ผ่ าน ไป ได้ ด้ ว ย ดี   โ ดยรองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ช่ ว ยคณบ ดีฝ่ า ย วิ ช าการ  คณะวิ ทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  เสนอให้ทางคณะศิลปศาสตร์ทําหลักสูตรร่วม  (Joint Program)   ทั้ง 

ระดับปริญญาตรีและโท 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.10  การจัดโครงการอบรมให้ความรู้  ด้านการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554  
                    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้จัด 

โครงการอบรมให้ความรู้  ด้านการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์   

ประจําปีการศึกษา  2554   เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   เมื่อวันที่  21  
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มีนาคม  2555  เวลา  13.30  - 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  นั้น    ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการอบรมเป็น 

จํานวนมากเกินความคาดหมาย  และมีการนําเสนอให้มีการกําหนดระบบ กลไก ในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

                    - เสนอให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการอบรม  สัมมนา  มาใช้ประโยชน์  โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  จะจัดทําแบบฟอร์มติดตามผลการนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา  ส่งให้งานธุรการต่อไป 

                    - เสนอให้คณะนําแผนกลยุทธ์ที่เคยจัดทําเมื่อปีที่ผ่านมา มาศึกษาและวิเคราะห์   โดยขอให้งานแผน
พิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ให้สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การขอความรว่มมือคณะ / หน่วยงานกําหนดจุดเสี่ยงบริเวณพื้นที ่
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดจุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ ของคณะ ซึง่ 

โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ขอให้คณะกาํหนดจุดเสี่ยงสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเกิด 

ขั้นในยามวิกาลและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําจุด   เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันกับการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติกําหนดจุดเสี่ยง ดังนี้   

1. บริเวณโรงจอดรถ ทั้ง 2 อาคาร 

2. โรงอาหารคณะศิลปศาสตร ์

3. หลังโรงละคร คณะศิลปศาสตร์ 
 

4.2   การพิจารณาอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2554 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2554   
จํานวนทั้งสิ้น  149  รายวิชา  โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขาเป็นผู้นําเสนอเกรด   

   ทั้งนี้  ที่ประชมุมีข้อเสนอว่าขอให้อาจารย์แต่ละท่านเพิ่มความรอบคอบในการกรอกคะแนน  ให้มาก 

ขึ้น  เนื่องจากการกรอกคะแนนผิดพลาด นั้น อาจไม่ได้เกิดจากการกรอกคะแนนผิดเพียงสาเหตุเดียว  แต่ยังเกิดจาก 

การกําหนดช่วงคะแนนที่ไม่เท่ากัน    และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกคะแนนได้จากการตรวจสอบ 

เปอร์เซ็นต์ที่ปรากฎในระบบได้ 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
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ลําดับ รหัส รายวิชา กลุ่ม 
1  1411101 Thai Language and Communication 1, 2, 4, 5, 6  

2  1411104 Thai Language Arts 1, 4, 5 

3  1411206 Rhetoric 1, 2  

4  1411211 Thai for Business Communication 1, 3, 4, 5, 6  

5  1411221 Creative Writing 1  

6  1411319 Writing for Mass Communication 1  

7  1411341 Thai Language Development 1  

8  1411367 Young Adults' Literature 1  

9  1411370 Folklore 1  

10  1411406 Workshop and Conference Organization 1  

11  1411492 Independent Study 1  

12  1412102 Lao II 1  

13  1414101 Khmer I 1  

14  1414102 Khmer II 1  

15  1414202 Khmer IV 1  

16  1415101 Chinese I 1  

17  1415102 Chinese II 1, 2 

18  1415104 Beginning Chinese II 1  

19  1415201 Chinese III 1  

20  1415202 Chinese IV 1, 2 

21  1415204 Intermediate Chinese II 1  

22  1415212 Chinese Conversation II 1  

23  1415222 Chinese Writing II 1  

24  1415251 Introduction to Chinese Linguistics 1  

25  1415281 Chinese Culture 1  

26  1415302 Advanced Chinese II 1  

27  1415351 Chinese Grammar 1  

28  1415372 Chinese for Hotel Business 1  

29  1415381 Modern Chinese Society 1  

30  1415382 Chinese Calligraphy 1  

31  1415383 Evolution of Chinese Characters 1  

32  1415451 Introduction to Teaching Chinese as a Foreign Language 1  

33  1415464 Modern Chinese short Stories 1  

34  1415473 Chinese for International Trade 1  

35  1415491 Independent Study 1  
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ลําดับ รหัส รายวิชา กลุ่ม 
36  1421101 English for Liberal Arts Students 1, 2, 3, 5  

37  1421102 Foundation English I 1 - 19, 22, 

      24 - 29 

39  1421200 English for Agriculture Students 1  

40  1421205 English for Business Students 1, 2 

41  1421206 English for Humanities and Social Sciences 1  

42  1421207 English for Information Technology 1  

43  1421208 Academic English 1 - 9 

44  1421211 Oral Communication II 1, 2 

45  1421215 Presentation Skills 1 - 3 

46  1421220 Written Expression I 1 - 4 

47  1421221 Written Expression II 1  

48  1421221 Essay Writing 1 - 3 

49  1421241 Reading Literature 1, 2 

50  1421242 Modern Poetry 1  

51  1421300 English for Employment 1 - 4 

52  1421302 English for Science and Technology 1 - 3, 5 - 8 

53  1421306 Advanced English for Humanities and Social Science 1  

54  1421307 English for Health Science 1, 2 

55  1421310 Applied English I 1  

56  1421321 Translation I 1 - 4 

57  1421324 English in Media 1  

58  1421334 Psycholinguistics 1  

59  1421338 English Syntax 1  

60  1421400 English in Business 1  

61  1421400 English at the Workplace 1  

62  1421403 English for Applied Arts Program in Product Design II 1  

63  1421449 Masterpieces of Modern and Contemporary Drama 1  

64  1424101 French I 1, 2 

65  1424102 French II 1  

66  1431101 Man and Aesthetics 1  

67  1431102 Philosophy in Life and Society 1, 2 

68  1431110 Man and Reasoning 1  

69  1432100 Man and Civilization 2  

70  1432101 Thai Cultures 1 - 4 
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ลําดับ รหัส รายวิชา กลุ่ม 
71  1432121 Thai History II 1  

72  1432214 Reading and Critical Documents of History 1  

73  1432220 Readings in Thai History 1  

74  1432230 History of Southeast Asia 1, 2 

75  1432233 History of Cambodia 1  

76  1432234 History of Laos 1  

77  1432235 History of Vietnam 1  

78  1432324 History of Ubon Ratchathani 1  

79  1432341 History of Western Ideas 1  

80  1432393 Imperialism and Globalization 1  

81  1432396 History and Screen 1  

82  1432430 History of Trade in Asia 1  

83  1433221 Geography of Indochiness Countries 1  

84  1434221 Archeology and art History in Southern Isan 1  

85  1434240 History of Art in Thailand 1  

86  1435111 General Thai Music 1  

87  1435120 Music Appreciate 1  

88  1436106 Play writing I 1  

89  1436200 I-sarn Literature for Performance Arts 1  

90  1436221 Theatre Lab II 1  

91  1436490 Full Production 1  

92  1439100 Exercise for Health  ( การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย) 1, 2, 4 

   1439100 Exercise for Health  ( โยคะ) 5 , 6 

   1439100 Exercise for Health  ( ว่ิงเพื่อสุขภาพ) 7 , 8 

   1439100 Exercise for Health  ( การฝึกด้วยน้ําหนัก) 9 

   1439100 Exercise for Health  ( แอโรบิก) 10 - 12 

93  1439101 Sports for Health  ( ดาบสากล) 1  

   1439101 Sports for Health  ( เทเบิลเทนนิส) 2 , 3 

   1439101 Sports for Health  ( มวยไทย) 4 ,5 

   1439101 Sports for Health  ( ฟุตบอลชาย) 6  

   1439101 Sports for Health  ( วอลเลย์บอล) 7 - 9 

   1439101 Sports for Health  ( บาสเกตบอล) 10 - 12 

   1439101 Sports for Health  ( แบดมินตัน) 15 - 19 

   1439101 Sports for Health  ( มวยสากล) 20 , 21 

  
 1439101 Sports for Health  ( ตะกร้อ) 22  
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ลําดับ รหัส รายวิชา กลุ่ม 
94  1439102 Introduction to Recreation 1  

95  1439300 Recreation Management 1  

96  1441100 Man and Society 1, 3, 4, 5  

97  1442101 Sexuality in Everyday Life 1  

98  1442241 Indochinese Societies and Culture 1  

99  1442321 Ethnic Groups in Indochina 1  

100  1443200 Law and Society 2  

101  1443300 Law for Tourism 1  

102  1443302 Business Law II 1  

103  1443304 Hospitality Law 1  

104  1445100 Dynamics of Thai Society 1  

105  1445221 Economy and Politics of Indochinese Countries 1  

106  1446200 Tourism and Hospitality Psychology 1 ,2 

107  1447100 Introduction to Mass Communication 1  

108  1447200 Man and Communication 1 - 5 

109  1447206 New Media 1  

110  1447207 Communication and Development 1  

111  1447208 News and Current Affairs Analysis 1  

112  1447300 Public Relations for Tourism 1  

113  1447302 Introduction to Communication Research 1  

114  1447311 Public Relations Planning and Management 1  

115  1447312 Public Relations Media 1  

116  1447380 Cinematography 1  

117  1447382 Writing and Creating Features 1  

118  1447411 Organizing Special Events and Campaigns for Public Relations 1  

119  1447481 Mass Communication in Indochina 1  

120  1447483 Communication Psychology 1  

121  1449200 Tourism Industry 1 -2 

122  1449201 Thai Studies for Tourism 1  

123  1449221 Marketing for Tourism 1  

124  1449300 Principles of Tour Guides 1  

125  1449301 Tourism Management 1  

126  1449302 Tourism Operation 1  

127  1449310 Research Methodology in tourism and hospitality 1  

128  1449334 Airline Business 1  
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ลําดับ รหัส รายวิชา กลุ่ม 
129  1449400 Sustainable Tourism Planning and Development 1  

130  1449403 Community-based Tourism Management 1  

131  1449430 Introduction to Hotel and Restaurant 1  

132  1449431 MICE Industry 1  

133  1449440 Nature Interpretation for Tourism 1  

134  1449491 Practical Training in Tourism 1  

135  1451103 Rural and Urban Society 1  

136  1451110 Writing and Social Science Inquiry 1  

137  1451201 Basic Theory in Development 1  

138  1451205 Social Psychology and Development 1  

139  1451209 Contemporary Social and Cultural Theories 1  

140  1451220 Community Enterprise Management 1  

141  1451231 Criminal Justice and Development 1  

142  1451233 Administrative Justice and Development 1  

143  1451301 Techniques for Training in Development 1  

144  1451307 Conflict Management 1  

145  1451308 Sex gender,sexuality,and development 1  

146  1451311 Community Study and Analysis 1  

147  1451406 Labor Study 1  

148  1451407 Nation,Ethnicity,and Development 1  

149  1451409 Anthropology 1  

 

4.3  ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  ขออนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวนัเสาร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)  ขออนุมัติขยาย 

เวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันเสาร์  จากเดิมเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา  10.00 – 15.00 น.  ขอขยายเวลาเป็น  

09.00 – 16.00  น.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาสําหรับเตรียมความพร้อมประจําสัปดาห์  เช่น การจัดช้ันหนังสือให ้

เรียบร้อย ก่อน - หลัง การเปิดให้บริการประชาสัมพัน์ ป้ายนิเทศ  เป็นต้น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)  ระบุภาระงานที่ชัดเจนใน 

ช่วงเวลาที่ขอขยาย  ทั้งนี้  ใหพิ้จารณาจากผลการจัดระบบงานหลังจากกิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD)  เพื่อประกอบการ 

พิจารณาอีกครั้ง 
 

4.4 ขออนุมัติปรบัจํานวนรับนักศึกษาในกลุ่มการเรียน ภาคฤดูร้อน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับจํานวนรับนักศึกษาในกลุ่มการ 

เรียน ภาคฤดูร้อน  เนื่องจากตามประกาศเดิมได้ระบุไว้เพียงจํานวนขั้นตํ่าของนักศึกษา ที่สามารถรับได้ต่อกลุ่มการเรียน 
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ทําให้เกิดปัญหาในกรณีที่นักศึกษาลงชื่อไว้ในระบบ ครบตามจํานวนที่ระบุ แต่เมื่อถึงกําหนดชําระเงินค่าลงทะเบียน  

นักศึกษาที่ลงชื่อไว้ไม่ได้ชําระเงิน  จึงทําให้จาํนวนนักศึกษาลดน้อยลงจากจํานวนที่กําหนด  จึงขอหารือที่ประชุม 

เกี่ยวกับการขอเพิ่มจํานวนรับนักศึกษามากกว่าที่กําหนด 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเพิ่มในกรณี  ดังนี้   

1. ให้พิจารณานักศึกษาที่ติด F  ก่อน  หรืออีก  1  รายวิชา จะสําเร็จการศึกษา 

2. ให้ตรวจสอบสภาพนักศึกษาก่อนและใช้หลกัการขยายการรับเพิ่ม 5%  ในรายวิชาที่เปิดสอนภาค 

ฤดูร้อน  แล้วจึงแก้ไขประกาศอีกครั้ง 
 

4.5 โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์   ใน 2   

ประเด็น ดังนี้ 

1. ช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการยังคงจัดในช่วงสัปดาห์ที่ 1  ของเดือนกรกฎาคม 2555  หรือไม่  

2. ขออนุมัติแต่งต้ังบุคลากรทุกคนในคณะร่วมเป็นกรรมการในโครงการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รักษา 

ราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบใน 

การดําเนินโครงการ  และขอความร่วมมือจากรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย ร่วมมือกันทํางาน 
 

4.6 การเทียบรายวิชา  1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร์  กับรายวิชา 1421 208  ภาษา 
อังกฤษเชิงวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบรายวิชา  1421 203 ภาษาอังกฤษสําหรับ 

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ กับรายวิชา 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ 

เทียบรายวิชาดังกล่าว  ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หลักสตูร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2552  จํานวน  2  คน  คือ นางสาวพักตร์วิภา  วงศ์วาน  รหัสนักศึกษา  5211452761  และนางสาว 

นิศาชล  ศรีขาว  รหัสนักศกึษา  5211452729  เนื่องจากนักศึกษาทั้งสองเป็นนักศึกษาที่เทียบโอนมาจากหลักสูตร  

พ.ศ. 2549  จึงมีความจําเป็นในการเทียบรายวิชาดังกล่าว  เพื่อให้นักศกึษาเสียโอกาสในการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรกําหนดน้อยที่สุด 

  ในการนี้   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     เสนอว่าหากมีกรณีการเทยีบรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาคณะต่าง ๆ  เช่นนี้อีก  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกสามารถพิจารณาอนุมัติได้ 
โดยไม่ต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.7 สรุปผลแบบสาํรวจคณุภาพการให้บริการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ภาคการศึกษา 2/2554   
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลแบบสํารวจ 
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คุณภาพการให้บริการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ภาคการศึกษา  2/2554   ระหว่างเดือนตุลาคม  2554   ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์  2555  จํานวนผู้กรอกแบบสํารวจทั้งสิ้น  229  คน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  โดยความ 

พึงพอใจในภาพรวมได้  3.33 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ซึ่งการให้บริการที่ได้คะแนนน้อย 5  อันดับสุดท้าย 

ได้แก่ 

  1.  สถานที่จอดรถเพียงพอ และปลอดภัย 2.99  คะแนน 

  2.  มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักศึกษาที่มาใช้บริการ  3.01  คะแนน 

  3.  มีสถานที่ออกกําลังกาย  และกิจกรรมนนัทนาการ  3.04  คะแนน 

  4.  โรงอาหารมีราคาอาหารเหมาะสม  3.16  คะแนน 

  5.  มีระบบกําจัดของเสีย และกําจัดขยะที่ถูกหลัก  3.19  คะแนน 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลสรุปดังกล่าว และใหข้้อมลูที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยจะมีการ 

ปรับปรุง โรงอาหารคณะแล้ว และคณะจะมีการจัดซือ้ถังขยะแบบรีไซเคิล มาต้ังบริเวณโรงอาหารเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทําการสํารวจข้อมูลจากนักศกึษาอีกครั้ง  และทบทวนข้อ 

คําถามให้ตรงตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.8 การขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรใหเ้ปน็วิชาเลือกเสร ี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นวิชาเลือก 

เสรี  โดยนายสุวภัทร  ศรีจองแสง  อาจารย์ในหลักสูตรการท่องเที่ยว  ใหข้้อมูลว่าหลักสตูรการท่องเที่ยว ได้เปิดให้มีการ 

เรียนการสอนในรายวิชา  1449 334  ธุรกิจการบิน   รายวิชา  1449 440   สื่อความหมายธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว   

และรายวิชา  1449 360  ภูมิทัศน์วัฒนธรรม   ซึ่งรายวิชาทั้ง  3  มีสถานะเป็นวิชาเอกเลือกของนักศึกษาหลักสูตรการ 

ท่องเที่ยวและเป็นรายวิชาโทเลือกของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์    แต่เนือ่งจากมีนักศึกษาต่างคณะสนใจที่จะศึกษาใน 

รายวิชาทั้ง  3  รายวิชา  ดังนั้น  จึงขอเพิ่มสถานะของรายวิชาทั้ง 3  เป็นวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรการท่องเที่ยว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   

 

4.9   การพิจารณารางวลัตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวชิา   และหน่วยงานที ่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ประจาํปีการศึกษา  2554 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการกําหนด 

รางวัลในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ประจําปี 

การศึกษา 2554  ตามท่ีคณะ ได้กําหนดรางวัลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ฯ  ประจําปีการศึกษา  2553  โดย 

กําหนดให้สาขาวิชาที่มีค่าคะแนนสูงสุด  ได้รับเงินรางวัล  จํานวน  20,000 บาท  ซึ่งสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้รับ 

รางวัลดังกล่าว โดยได้ค่าคะแนน  3.44  คะแนน  (เต็ม 5 คะแนน)  ส่วนในปีการศึกษา 2554  สาขาวิชาที่จะได้รับเงิน 

รางวัล  จะต้องได้คะแนนประเมินสูงสุด  และค่าคะแนนต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51  คะแนน  ดังนั้น    จึงเสนอให้ที่ประชุม 

พิจารณาเงินรางวัลสําหรับสาขาวิชา  ประจําปีการศกึษา  2554  และเสนอให้พิจารณาเงินรางวัลสําหรับผู้รับผิดชอบ 
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ตัวช้ีวัดที่สามารถทําคะแนนได้เต็ม  โดยใหข้้อมูลว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้เงินรางวัลสําหรับระดับหน่วยงานและ 

ระดับภาควิชา ระดับละ  6,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการให้เงินรางวัลสําหรับปีการศึกษา 2554   โดยจะพิจารณา 

ให้คะแนนในการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง  ให้กับสาขาวิชา / หลักสูตร  ที่ทําคะแนนไดสู้งสุด   ในรอบการ 

ประเมินปี พ.ศ. 2555  ครั้งที ่ 2  (1  ตุลาคม  2555)  แทน   ส่วนการให้รางวัลสําหรับงานต่าง ๆ  ยังไม่พิจารณาใน 

ขณะนี้  เนื่องจากยังไม่ได้มีการมอบหมายผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

 

4.10   ขออนุมัติจ้างอาจารยพ์ิเศษหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ประจาํปีการศึกษา 2555 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ 

พิเศษหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ประจําปีการศึกษา 2555  เนื่องจากในปีการศึกษา 2555  หลกัสูตรภาษาจีน 

และการสื่อสารมีแผนเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป  และนางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  อาจารย์ประจําหลักสูตร จะลา 

ศึกษาต่อเป็นเหตุให้หลักสูตรภาษาจีน ฯ มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น  และมติที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  

ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2555  มีมติเห็นชอบให้หลักสูตรภาษาจีน ฯ  จา้งอาจารย์พิเศษชาวจีน  Miss  

Zou Guijiao  วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ  เพื่อสอนวชิาในหลักสูตรภาษาจีน ฯ  

ประจําปีการศึกษา 2555  ในรายวิชาดังนี้  ภาษาจีนระดับกลาง 1  ไวยากรณ์จีน  ภาษาจีน 3  และภาษาจีน  4 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ไปพิจารณาการขออนุมัติจ้างอีก 

ครั้ง  โดยพิจารณาจํานวนอาจารย์ที่จะกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษาต่อประกอบการพิจารณาด้วย   

และหากจําเป็นต้องจ้างอาจารย์พิเศษชาวจีนดังกล่าว ขอให้สอนรายวิชาเกี่ยวกับการพูดภาษาจีน 

 

4.11   ร่างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาร่างโครงการจัดการเรียนการ 

สอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ตามท่ีหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารรับเป็น 

ผู้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ต่อสํานักงานความร่วมมือเพื่อ 

การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) และได้รับมอบหมายให้ร่างโครงการดังกล่าว นั้น  บัดนี้ ได้ดําเนินการร่างโครงการ ฯ 

เรียบร้อยแล้ว  แต่มีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. งบประมาณของโครงการซึ่งทางหลักสูตรไม่สามารถคํานวณได้   ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญ 

เป็นผู้คํานวณค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ 

2. แผนระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และคณะจะเสนอร่างโครงการจัดการเรียนการ 

สอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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4.12   การพิจารณาภาระหน้าทีข่องที่ปรึกษาผูบ้ริหารคณะศลิปศาสตร ์
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาผู้บรหิารคณะศิลปศาสตร์  ซึ่ง 

คณะจะเสนอชื่อที่ปรึกษาผู้บรหิาร ดังนี้ 

  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล    เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์    เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร    เป็นที่ปรกึษาด้านต่างประเทศ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

4.13   ขออนุมัติงบประมาณโครงการการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อบรูณาการหลักสูตรการท่องเที่ยว  คณะ 
ศิลปศาสตร์  และการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณโครงการการศึกษาความ 

เป็นไปได้เพื่อบูรณาการหลักสตูรการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์   และการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยขอใช้งบกลาง คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  58,170  บาท  โดยมีกรอบแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้ 

  1.  ข้อมลูทั่วไปของทั้งสองหลักสูตร  เช่น  โครงสร้างหลักสูตร  รายรับ – รายจ่าย ต่อรายหัวนักศึกษา 
อัตรากําลัง  เป็นต้น 

  2.  จุดอ่อน จดุแข็ง โอกาส และอุปสรรค  ของการบูรณาการ 

  3.  ทางเลือกของการบูรณาการ พร้อมแผนบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการศึกษา และขอให้คณะบรหิารศาสตร์ร่วมรับผิดชอบค่า 

ใข้จ่าย  ในส่วนงบประมาณของโครงการ  ให้ปรับงบประมาณ  ดังนี้ 

1. เพิ่มค่าตอบแทนต่อชั่วโมงสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้สูงขึ้น  และลดจํานวนชั่วโมงลง 

2. ลดค่าอาหารทําการนอกเวลา (OT)  ลง 

ทั้งนี้  ในการปรับลดงบประมาณขอให้ตรวจสอบกับงานการเงินอีกครั้ง 

 

4.14   ขออนุมัติโครงการอบรมภาษาไทยสําหรบัชาวต่างประเทศ  และโครงการอบรมภาษาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
สําหรบับคุคลทั่วไป 

นายมิตต  ทรพัย์ผุด  ประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   เสนอที่ประชุม 

พิจารณาการขออนุมัติโครงการอบรมภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ   และโครงการอบรมภาษาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

สําหรับบุคคลทั่วไป   ซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่าย  จํานวน  37,200  บาท    และจํานวน  24,000  บาท  ตามลําดับ  เพื่อ 

เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ในทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับต้น สําหรับชาวต่างประเทศ   

ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโครงการให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ ในการจัดสรรให้กับ 

ศูนย์วิจัย ฯ และจัดสรรเป็นเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ   โดยเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางส่วนลง  

เช่น งบดําเนินการเป็นต้น  จะทําให้ค่าเล่าเรียนไม่สูงเกินไป  และเป็นที่สนใจของผู้เรียนเป็นวงกว้างมากขึ้น  ทั้งนี้  คณะ 

มีแผนงานที่จะปรับโครงสร้างศูนย์ต่าง ๆ ภายในคณะก่อน  เนื่องจากลักษณะโครงการที่นําเสนอมีความคล้ายคลึงกับ 

โครงการที่คณะวางแผนให้ศนูย์บริการวิชาการเป็นผู้รับผดิชอบในอนาคต 

 

4.15   การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษสําหรบัหลักสูตรบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

สําหรับหลักสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   ตามท่ี   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดธุรกิจระหว่างประเทศ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ)  ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ปี 

การศึกษา  2555  เป็นต้นไป  และมติที่ประชุมคณะกรรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  

2/2555  เมื่อวันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2555  ได้มีมติให้แก้ไขรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาปรับพ้ืนฐาน  โดยให ้

คณะเจ้าของรายวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยให้ปรับเนื้อหารายวิชา จัดการเรียนการ 

สอน  และจัดสอบเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   คณบดีคณะ 

ศิลปศาสตร์   และผูแ้ทนจากคณะบริหารศาสตร์  เมื่อวันที ่ 26  มกราคม  2555  ซึ่งได้มีการเห็นชอบว่าในเบื้องต้นให้ 

คณะบริหารศาสตร์เป็นผู้สอนไปก่อน  จนกว่าจะมีคณะอื่น ๆ เปิดสอนหลกัสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น คณะศิลปศาสตร์ 

จึงจะรับผิดชอบสอนให้    และจะเปิดกลุ่มการเรียนเฉพาะให้กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติต่อไป    หลังจากนั้น 

หลักสูตร ฯ  ได้หารือไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  1  กุมกาพันธ์  2555   ที่ประชุมได้ 

เห็นชอบให้รายวิชาภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นใหม่ ได้แก่  รายวิชา 1421 108  Intensive English (6 หน่วยกิต)  และ 

รายวิชา  1421 109 English for Academic Purpose  (6 หน่วยกิต)   ควรมีเนื้อหารายวิชาที่เป็นกลางไม่เฉพาะ 

เจาะจงกับสาขาวิชาใดจนเกินไป   เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษของหลักสูตร 

นานาชาติ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะบริหารศาสตร์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับหลักสตูร 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ในปีการศึกษา  2555   ไปก่อน    จนกว่าคณะศิลปศาสตร์ 

จะมีความพร้อม 

 

4.16   โครงการการผลักดันใหน้กัศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศลิปศาสตร์และคณะอืน่ ๆ   ในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการการผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร ์

และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  กลุม่เป้าหมาย  ได้แก่  ชาวจีน  ชาวลาว  ชาวเวียดนาม  หรือชาวกัมพูชา 

โดยคาดว่าจะไปศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ดังนั้น  จึงขออนุมัติ 

ในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะก่อน   เพื่อจะได้นําเสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
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บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  
 

 

ระเบียบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   

5.1 การรายงานผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามนโยบายเชิงรุก  
 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ตามนโยบาย
เชิงรุก ดังนี้ 

 1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เชิญสายสนับสนุนโดยแยกตามกลุ่มงานย่อย  มา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานตนเอง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานใน
โครงการพัฒนาองค์กร (OD) แล้ว แต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มงาน 

 2.  รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันาการวิจัย  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการร่างเงื่อนไขการ
สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรบัอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยคณะจะสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียน โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์ 

  2.2  สาขาวิชาที่จะไปศึกษาต่อ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

  2.3  ผู้ที่จะขอรับการสนับสนนุทุนการศึกษา จะต้องมีแผนพัฒนาตนเองว่าจะไปศึกษาต่อเมื่อ
ไหร่  และจะขอตําแหน่งทางวิชาการเมื่อไหร่  โดยหากมีสถาบันการศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อแล้ว จะสามารถขอรับ
ทุน  ดังนี ้

  - ทุนปริญญาเอกในประเทศ / ปริญญาเอกอาวุโส  จะสนบัสนุนค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงแต่
ไม่เกินปีละ  100,000  บาท  จํานวน  3  ปี 

  - ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ / ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ  จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ  150,000  บาท  จํานวน  3  ปี 

 ทั้งนี้   คณะจะดําเนินการจัดทําระเบียบการให้ทุนการศึกษา   เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  เสนอว่าอาจารย์ที่มีบทความทางวิชาการ หรือ
งานวิจัย  และมีการกรอกข้อมูลในฐานข้อมลูการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง นั้น  ขอใหแ้นบบทความหรือ
ไฟล์ปกหนังสือและสารบัญทีม่ีช่ือตนเอง  เพื่อจะได้นํามาใช้ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา    

 3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารงานวิชาการ  ดังนั้น  ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอดังนี้ 

  3.1  การพิจารณาหลักสูตร TQF  และวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย  คณะกรรมการ ไม่เกิน  
15  คน ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  ตัวแทนวิชาศึกษาทั่วไป  อาสาสมัครอาจารย์  และนักวิชาการศึกษา 

  3.2  การพิจารณาการตัดเกรด  ตารางสอน   และการบรหิารงานวิชาการ  ประกอบด้วย  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาสาสมัคร  และอาจารย์ที่สอนวชิาศึกษาทั่วไป 

  3.3  อนุกรรมการศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วย ผู้ประสานงานรายวิชา   
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 ทั้งนี้  งานวิชาการจะได้ดําเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นกรรมการและจัดทําเป็นประกาศคณะ
ต่อไป 

 4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

  4.1 ผลสํารวจเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะ โดยจะสําเนาผลการสํารวจให้
คณะกรรมการทุกท่านและสําเนาข้อเสนอแนะให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป    

  4.2  คณะจะดําเนินการซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ  ดังนี้  ลิฟต์  บ่อน้ํา และโรงจอดรถ 

  4.3  การประกาศรับสมัครเจา้หน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โดยคณะได้ประกาศรับสมัครต้ังแต่วันที่ 13  
มีนาคม  2555  จนถึงวันที่  5  เมษายน  2555   และจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่  18  เมษายน  2555 

 ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ใหแ้จ้งที่ประชุมทราบว่า การจัดทําเว็บไซต์คณะเป็นภาษาต่างประเทศ 5  ภาษา นัน้   

ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ และจะจัดทําทีละภาษาไปจนครบตามที่กําหนด 

 อนึ่ง  ที่ประชุมเสนอว่าคณะควรจะมีการจัดทําคําสั่งให้เป็นปัจจุบัน  ซึ่งฝ่ายที่ได้ดําเนินการจัดทํา 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นปัจจบัุนแล้ว  และมีผลต้ังแต่วันที ่ 1  เมษายน  2555   ดังนี้  คณะกรรมการฝ่าย 

วิจัย    คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ    คณะกรรมการฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    คณะกรรมการฝ่ายวางแผน 

กลยุทธ์   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 

ศิลปศาสตร์  และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา  ทั้งนี้  ขอใหฝ้า่ยต่าง ๆ  ส่งคาํสั่งและประกาศ 

ต่าง ๆ ให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร รวบรวมและนําลงเว็บไซต์คณะต่อไป  

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2  การขออนุมัติโครงการตําราภูมิภาคลุม่น้ําโขงศึกษา  ของศูนย์วิจยัสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
                    นายมิตต  ทรัพย์ผุด  ประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  (MSSRC)  เสนอที่ 

ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการตําราภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา   ของศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง    ทั้งนี้  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทําให้อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทางด้านภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ศึกษามีความโดดเด่น  และชัดเจนขึ้น 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ  ด้านภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษาที่มีคุณภาพสูง ของ 

คณะศิลปศาสตร์ 

                    3.  เพื่อส่งเสริมการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการให้มากขึ้น  

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยให้ใช้เงินจากงบกลางของคณะ   ซึ่งจะพิจารณา
เป็นรายกรณี   และหากอาจารย์ท่านอื่นสนใจในการดําเนินการในลักษณะนี้  ขอให้ใช้แนวปฏิบัติที่คณะมีอยู่แล้วเป็น 
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แนวปฏิบัติเดียวกัน  
 

5.3  การเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2555)  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
                    ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ส่งวงเงินสําหรับการเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน   

2555)  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้    พร้อมให้เสนอรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน 

งบประมาณ  ที่ทําคุณประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัย   ซึ่งจากการคํานวณเงินที่จะต้องใช้สําหรับการเพิ่มค่าจ้างกับพนักงาน 

เงินรายได้นั้น  เพียงพอสําหรับการเพิ่มค่าจ้างในสัดสว่นที่เท่ากันกับพนักงานเงินงบประมาณ   
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ทุกสาขาวิชาส่งข้อมูลอาจารย์ในสาขาวิชาซึ่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  ที่ทําคุณประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัย  โดยแจ้งชื่อที่นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ  บุคลากร  
ภายในวันที่  23  มีนาคม  2555  เพื่อส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
 
 
 

    


