
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  4 / 2555 

วันศุกร์ที่  20  เมษายน  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.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

4.  รศ.สมหมาย  ชินนาค    อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  แนวปฏิบัติในการลงคาํสั่งและประกาศ  ของคณะศิลปศาสตร์และมหาวทิยาลัย ในเว็บไซตค์ณะ 
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ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์จะสแกนคําสั่ง   และประกาศต่าง ๆ  ของคณะ 

ศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย  ลงในเว็บไซต์ของคณะ  เพื่อความสะดวกในการสืบค้นเอกสาร    ส่วนการสําเนาแจ้ง 

ผู้มีรายชื่อตามคําสั่ง / ประกาศ  ยังคงดําเนินการเช่นเดิม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   แจง้ที่ประชุมทราบว่า  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.)  ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา เสนอโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ 

ประเทศเพื่อนบ้าน  แก่นักศกึษาและอาจารย์    เพื่อให้ได้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้และความสามารถ    ทักษะ 

ทางการใช้ภาษาต่าง ๆ   เพือ่รองรับและสนองต่อการเปิดประชาคมอาเซียน  ในปี  2558  โดย สกอ.  จะสนับสนนุ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการหากผ่านการคัดเลือก นั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  ได้เสนอโครงการ   

จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  งบประมาณ  70,000  บาท 

2. โครงการฝึกทกัษะภาษาอังกฤษผ่านการเลา่นิทานพื้นบ้านอีสาน  งบประมาณ  30,000  บาท 

ในการนี้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เสนอเพิ่มเติมอีก  3  โครงการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วม  ดังนี้ 

1. การจัดทําหลักสูตรร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร  ภาษาลาวและ 

ภาษาเวียดนาม  งบประมาณ  800,000  บาท 

2. Community Buzz : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เวียดนาม เขมร และลาวผ่าน 

เว็บไซต์  งบประมาณ  668,800  บาท 

  3.  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและเรียนรู้สังคม   วัฒนธรรมเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ 

อินโดจีน  งบประมาณ  993,200  บาท  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การรายงานความก้าวหน้าของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ   
ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ  ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  ถึงวันที ่ 30  กันยายน  2555  นั้น    บุคคลดังกล่าวได้ส่งรายงานความ 

ก้าวหน้าครั้งที่  2  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  -  31  มีนาคม  2555  โดยเขียนตําราประกอบการเรียนการสอนรายวิชา   

จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.4  สรุปแผนปฏบิัติการปรบัปรุงอาคารและสถานที่ คณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากนโยบายพัฒนาและ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศิลปศาสตรใ์ห้น่าอยู่  ซึ่งคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    ได้ประชุมหารือ 

ร่วมกับอาจารย์ที่มีห้องพักอยู่ที่อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  (ILC)   เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2555    และ 

อาจารย์ที่มีห้องพักอยู่ที่อาคารปฏิบัติการทางภาษา  (LA)  เมื่อวันที่  8  มนีาคม  2555  นั้น  จึงขอสรปุแผนปฏิบัติการ 

ปรับปรุงอาคารและสถานที่  คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ประสบการณ์จากเยอรมนั   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้ไปสัมมนาทาง 

วิชาการ “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก”  ในหัวข้อ  “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา : ประสบการณ์จาก 

เยอรมัน”  โดย Prof.Dr. Frank Ziegele, Managing Director, Centre for Higher Education (CHE)  เมื่อวันที่   

26  มีนาคม  2555  ณ  โรงแรมสยามซิต้ี  กรุงเทพมหานคร    และเนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวช้ีวัดที่ 

เหมาะสม ที่นา่จะนํามาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย  ดังนั้น   จะสําเนาตัวช้ีวัดให้คณบดี  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  และรักษาราชการแทน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับทราบต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

1.6 การตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 (ตัวบง่ชี้ สมศ.)  
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2555  เห็นชอบแนวทางการประเมิน 

คุณภาพภายใน  สําหรับปีการศึกษา  2554  ให้มีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้  ของ  

สกอ. จํานวน  2  ตัวบ่งชี้  และ  สมศ.  จํานวน 8 ตัวบ่งชี้  ในวันที่  26  เมษายน  2555  รายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร/ 
คุณพัชรี  ลมิปิทีปราการ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
คุณโสภิดา  พิมประภา 
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ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านคณุภาพบัณฑิต 

3 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
คุณนวลละออง  อุทามนตร ี

4 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

คณะศิลปศาสตร์ไม่ได้เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย/คุณมลธิดา  จันทร์อ่อน 

6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย/คุณมลธิดา  จันทร์อ่อน 

ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 
8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย/คุณกชพรรณ  บุญฉลวย 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ
วิจัย/คุณกชพรรณ  บุญฉลวย 

ด้านการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ

วิจัย/คุณกชพรรณ  บุญฉลวย 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการ

วิจัย/คุณกชพรรณ  บุญฉลวย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7 ความคบืหนา้ในการดาํเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์คณะศลิปศาสตร์   
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการดําเนินงาน 

โครงการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร ์รายละเอียดดังนี้ 

  ระดับภายในคณะและมหาวทิยาลัย 

  1. เตรียมการจัดทําเว็บไซต์หลายภาษา  คือ  ไทย จีน  อังกฤษ  เวียดนาม  และเขมร  ในรูปแบบที่
ดึงดูดความสนใจมากขึ้น  เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคณะให้กว้างขวาง 

  2. ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจมากขึ้น   โดยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะ 

  3. จัดเตรียมแผนการบริหารจัดการโรงละครเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
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  ระดับภายนอกมหาวิทยาลัย 

  1.  จัดเตรียมแผนการจัดต้ังศูนย์ “สาดศิลป์ Academy by UBU”  โดยมีศูนย์ย่อย ดังนี้  ศูนย์  

Training / UBU Travel / ศูนย์แปล / ศนูย์สอบ IELTS 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8  แถลงการณ์อธิการบด ี
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแถลงข้อเท็จจริง  เกี่ยวกับใบปลิวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ต่าง ๆ   ที่มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย    รายละเอียดดังเอกสาร 

ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  ผลการสอบคัดเลือกนกัวิเทศสัมพันธ ์
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักวิเทศสัมพันธ์   ในวันที่   

18  เมษายน  2555  นั้น  ผูผ้่านการคัดเลือก  คือ  นางสาวกิตติญา  พรหมพา  ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1  

พฤษภาคม  2555 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ   ครั้งที่  3 / 2555 

                   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2555   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
3 / 2555 

 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  3 / 2555  เม่ือวันที่  29  มีนาคม  2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  3 /  

2555  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2555 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ 

พิเศษ  3 / 2555  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2555 
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ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  จํานวนผูยื้นยันสิทธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  ประจําปีการศึกษา 2555  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถสรุปจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้า 

ศึกษาในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  2555   ได้อย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   

2555  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  แนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  แจง้ที่ประชุมทราบว่า แนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์   

ตามตัวบ่งชี้ที่  2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  และตัวบ่งชี้ที่  4.4.3  ผลงานวิชาการที่ได้รับการ 

รับรองคุณภาพ  นั้น   คณะมีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิชาการและการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

โดยการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมากขึ้น  ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการแล้ว  จะสนับสนุนให้ส่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI  และ  Scorpus 

2. อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการ  คณะจะมีการส่งเสริมให้เขียนงานวิชาการ 

3. คณะจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  ความคืบหน้าการดําเนนิการจัดต้ังกองทุนนักศึกษา    
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้งานกิจการนักศึกษา 

อยู่ระหว่างหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนนักศึกษา     จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     และจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.4  การดําเนนิการปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์    
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่โครงการจัดต้ังสํานักบริหาร 

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จะมาปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์โดยใช้งบประมาณ 

ของมหาวิทยาลัย  นั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบต่อเติมโรงอาหาร 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.5  การขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   
นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค ์  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

เวียดนาม  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  โดยได้หาข้อมูล 

เกี่ยวกับภาระงานสอนของอาจารย์  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูรนักศึกษา  แผนการรับนักศึกษา   และแผนประชาสัมพันธ์ 

หลักสูตร  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติให้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

3.6  โครงการพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ (OD)   
  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   แจง้ที่ประชุมทราบว่า  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์   ได้จัด 

โครงการพัฒนาองค์กร  (OD)  โดยแบ่งการศึกษาดูงานเป็น  2  กลุ่ม  ซึง่บุคลากรสายวิชาการ  ไปศึกษาดูงานที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยเน้นการจัดทําชุดโครงการวิจัย  นั้น   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ได้มีการ 

สนับสนุนทุนวิจัย   มีค่าตอบแทนในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่า  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ไปศึกษาดูงานที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  จัดทํา Flow Chart   และมีการแบ่งกลุ่ม 

ทํา  Workshop  เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่กําหนดให้  ทั้งนี้  จะได้นําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  อาสาสมคัรชาวเกาหล ี  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่  19  เมษายน  2555   

ได้เดินทางไปร่วมพิธีการรับมอบ นางปาร์ค  จงซุก  อาสาสมัครชาวเกาหลี จาก  Korea  International Cooperation  

Agency  (KOICA)  เพื่อมาปฏิบัติงานที่คณะประมาณ  2  ปี  ต้ังแต่วันที ่ 19  เมษายน 2555  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์   

2557  ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวพักที่ห้องพักรับรองของคณะ  แต่อาจารย์ไม่สามารถใช้จกัรยานได้  ดังนั้น  หากม ี

อาจารย์ท่านใด  พบอาสาสมัครดังกล่าวขอให้ช่วยรับอาจารย์มายังคณะด้วย   และจะขอให้รักษาราชการแทนผู้ช่วย 

คณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ช่วยประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์กล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.8  การกําหนดระบบ กลไก ในการดําเนินการด้านต่างๆ ด้านการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มี 

ข้อเสนอแนะให้คณะกําหนดระบบ กลไก  ในการดําเนินการด้านต่าง  ๆ    ด้านการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน   เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  นั้น งานประกันคุณภาพได้ 
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ดําเนินการดังนี้    

                    1.  กรณีเสนอให้บุคลากรนําความรู้ที่ได้จากการอบรม  สัมมนา มาใช้ประโยชน์  นั้น  งานประกัน 

คุณภาพการศึกษา  จะจัดทําแบบฟอร์มเพื่อให้งานธุรการ  ส่งให้บุคลากรทุกท่าน  ทั้งนี้    ขอให้หัวหน้าสาขาวิชา 

ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ภายในสาขาวิชาทราบเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มด้วย 

                    2.  กรณีเสนอให้คณะนําแผนกลยุทธ์ที่เคยจัดทําเมื่อปีที่ผ่านมา มาศึกษาและวิเคราะห์   โดยขอให้งาน
แผนพิจารณาทบทวน ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ให้สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  นั้น  
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานแผนคณะ  จะเชิญหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร  ร่วมประชุมเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว  ในวันที่  18  พฤษภาคม  2555   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9  ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  ขออนุมัติขยายเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวนัเสาร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  3/2555   ได้มีมติใหศู้นย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)  ระบุภาระงานที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่ขอขยายเวลา 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันเสาร ์ จากเดิมเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา  10.00 – 15.00 น.  ขอขยายเวลาเป็น   

09.00 – 16.00  น.  นั้น  ได้ดําเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่  SAC ดําเนินการแล้ว  แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับใน 

เรื่องดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.10  โครงการเปิดบา้นศลิปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะจัดประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการเปิดบ้าน 

ศิลปศาสตร์  ในวันที่  27  เมษายน  2555  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  จึงขอเชิญคณะกรรมการประจําคณะทุกทา่น 

เข้าร่วมประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.11  ความคบืหน้าโครงการการศึกษาความเปน็ไปได้เพื่อบูรณาการหลักสูตรการท่องเที่ยว  คณะศลิปศาสตร์  
และการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี

นายปริวรรต   สมนึก   อาจารย์ประจําหลักสูตรการท่องเที่ยว     แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  3/2555  มีมติเห็นด้วยกับการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อบูรณาการหลักสตูร 

การท่องเที่ยว   คณะศลิปศาสตร์   และการจัดการการโรงแรม    คณะบริหารศาสตร์    มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

และขอใหค้ณะบริหารศาสตร์ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  นัน้  ทางหลักสตูรการท่องเที่ยว  ได้ดําเนินการปรับงบประมาณ 

ให้เหมาะสมแล้ว  ขณะนี้อยูร่ะหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล  และคณะกรรมการจะเชิญประชุมหารือในวันที่  23  เมษายน  

2555  เพื่อเชิญผู้ทรงคณุวุฒิมาประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.12  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ   สาขาวชิาการจัดการธรุกิจ 

ระหว่างประเทศ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  

3/2555     มมีติอนุมัติให้คณะบริหารศาสตร์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับหลักสตูรบริหารธุรกิจ   สาขาวิชาการ 

จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  ได้แก่  รายวิชา 1421 108  Intensive English (6 หน่วยกิต)  และรายวิชา 1421 109  

English for Academic Purpose  (6 หน่วยกิต)  ในปีการศึกษา  2555  ไปก่อน  จนกว่าคณะศิลปศาสตร์จะมีความ 

พร้อม  นั้น  ขณะนี้คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์  ได้ร่วมเขียน มคอ. 3  ทั้งสองรายวิชาข้างต้นแล้ว  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.13  การรายงานผลการดาํเนนิงานดา้นต่าง ๆ  ตามนโยบายเชิงรุก 
 รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  แจง้ที่ประชุมทราบว่า  ได้ดําเนินการเสนอวาระร่างเงื่อนไข 

การสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก  สําหรับอาจารย์ โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑติ 

คณะศิลปศาสตร์  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)  แล้ว  และที่ประชุม กบม. ได้มีมติเห็นชอบ 

ในหลักการ  ซึง่คณะจะได้เสนอเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่  23  พฤษภาคม  2555  ต่อไป   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิชาการอยู่ระหว่างการรับสมัครผูส้นใจเข้าร่วม 

เป็นกรรมการวิชาการ เพื่อจัดทําประกาศแต่งต้ังต่อไป    

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.14  การปรบัแผนการศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   
  นายปริวรรต   สมนึก   อาจารย์ประจําหลักสูตรการท่องเที่ยว   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ 

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  วาระพิเศษ  3/2555  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2555  ที่ประชุมมมีติให้ประธาน 

หลักสูตรการทอ่งเที่ยว หารือร่วมกับตัวแทนอาจารย์ที่สอนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ทุกภาษา  เพือ่ปรับแผนการ 

ศึกษาในหลักสตูรการท่องเที่ยว   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป 

อย่างคล่องตัว นั้น  หลักสูตรการท่องเที่ยว   ได้ดําเนินการแล้ว  ซึ่งรหัสรายวิชาที่เป็นเลขคี่  จะเปิดสอนในภาค 

การศึกษาแรก  ส่วนรหสัรายวิชาที่เป็นเลขคู่  จะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่สอง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.15  การรับครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  ประจําปีการศึกษา  2555 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ Mr.Brandon  Nabrasaki   

และ  Mr.Michael  Nabrasaki  อาสาสมัครตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ  

University of Hawaii at Manoa  (UBU-UH Project)  ประจําปีการศึกษา  2555  จะมาช่วยสอนในรายวิชา 1421  
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210  Oral  Communication 1  ให้แก่นกัศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตร์ ในภาคการศกึษา 1/2555  เป็นเวลา  2  เดือน   

และในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 3/2555  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2555  ได้หารือ 

ที่ประชุมเกี่ยวกับการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  นอกเหนอืจากค่าที่พัก   และที่ประชุมมีมติใหห้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ  นั้น  ในการนี ้ จึงขอแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  โดยประมาณต่อเดือน  ดังนี้  ค่าไฟฟ้า   

1,000  บาท   ค่าน้ําประปา  150  บาท  คา่อินเตอร์เน็ต  100 บาท  และค่าแม่บ้าน  50  บาท  ซึ่งค่าไฟฟ้าและ 

น้ําประปา  อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่าที่แจ้งข้างต้น   ดังนั้น   จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครดังกล่าว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายของ Mr.Brandon  Nabrasaki  และ  Mr.Michael  
Nabrasaki  ดังนี้ 

 1.  ค่ามัดจําหอ้งพัก  จํานวน  3,500  บาท x 1 ห้อง  =  3,500  บาท 

 2.  ค่าห้องพัก  ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ  4,000  บาท x 2 เดือน =  8,000  บาท 

 3.  ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ   ตามท่ีจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ  2,000  บาท x 2 เดือน = 4,000 บาท 
   

3.16  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นและการสือ่สาร   หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. 
2555 
                    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสานกับนายศุภฤกษ์  
ชัยรัตน์  ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  เกี่ยวกับความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2555  แล้ว  ทราบว่ามีนักศึกษาฝึกงานมา
ช่วยงานในการปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน  3  คน  ซึ่งคาดว่าน่าจะปรับปรุงเสร็จทันภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2555  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การสรปุกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (OD) 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  แจง้ที่ประชุมทราบว่า   ตามท่ีบุคลากรสายวิชาการคณะ 

ศิลปศาสตร์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและระบบการส่งเสริมใหค้ณาจารย์ทํางานวิจัยและเพิ่มจํานวนการตีพิมพ์ 

บทความทางวิชาการ  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  โดยเน้นการจัดทําชุดโครงการ 

วิจัย  นั้น   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี มีวิธีส่งเสริมและสนับสนุนการทาํวิจัยของบุคลากร ดังนี้ 
1.  มี “มิตราจารย์”  คือมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง  2  คน  สําหรบัอาจารย์ใหม่  คือ ด้านการสอนและการวิจัย 
2.  มีการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านการทําวิจัย   ด้านการเรียนการสอน  และ 

ด้านการบริการวิชาการ 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสายวิชาการทํางาน 

วิจัยให้มากขึ้น 
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบตามที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ได้ไปศึกษาดูงานที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  จัดทํา Flow Chart  และได้มีการแบ่งกลุ่ม 

ทํา  Workshop  เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่กําหนดให้  ทั้งนี้  ได้มีแผนในการดําเนินการดังนี้ 

1. กําหนดแผนการปรับปรุงงานในสํานักงานเลขานุการ  ดังนี้ 

1.1  ปรับงานประจําให้มีความเหมาะสม  ปี พ.ศ.  2555 – 2556  

1.2  ทํางานตามแผนยุทธศาสตร ์ ปี พ.ศ. 2556 – 2557 

1.3  ทํางานตาม KPI  และ  TOR  ปี พ.ศ. 2557 – 2558 

1.4  งานประจํา  งานยุทธศาสตร์ และงานอื่น ๆ  ปี พ.ศ. 2557 – 2558 

2. การแบ่งกลุ่มงานสํานักงานเลขานุการ  จะมีการแบ่งกลุ่มงาน  เป็น  4  กลุ่ม  และจะมกีารแต่งต้ัง 

หัวหน้างาน  โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานจะเป็นผู้เสนอรายชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้พิจารณาผู้ที่มคีวาม 

เหมาะสมเป็นหัวหน้างานต่อไป     
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
สายวิชาการ 
ให้นําแนวคิดการส่งเสริมการทําวิจัยของสายบุคลากรวิชาการไปหารือกับคณะกรรมการวิจัยของ 

คณะเพื่อจัดทําแบบสอบถามถึงอาจารย์ทุกท่านต่อไป  และขอให้คณะมกีารเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

  สายสนับสนุนวิชาการ 

  1.  ขอให้มีการกําหนด KPI  รายบุคคล  ให้เร็วขึ้น  เพื่อจะสามารถนํามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานในรอบการประเมินต่อไปได้ 

  2.  เสนอให้มีการจัดที่นั่งในการปฏิบัติงานให้เป็นกลุ่มงาน   
 

4.2   การพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพสัดุ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เนื่องจาก 

นางสาววัณณิตา  มรกตเขียว  นักวิชาการพัสดุ  ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 18  เมษายน  2555  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติ 

งานด้านพัสดุ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง  งานพัสดุ จึงขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ดังนี้ 

  1.  ขออนุมัติแต่งต้ังบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ต้ังแต่วันที่  18 เมษายน  2555
ถึงวันที่  31  พฤษภาคม 2555  หรือจนกว่าจะได้นักวิชาการพัสดุคนใหม่ 

  2.  ขออนุมัติให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามในเอกสารของโครงการต่าง ๆ แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ กรณี
ที่มีการดําเนินการเบิกจ่ายย้อนหลัง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  และแต่งต้ังนางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี  เป็น 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้ังแต่วันที่  18 เมษายน  2555ถึงวันที่  31  พฤษภาคม 2555  หรือจนกว่าการคัดเลือกนักวิชาการพัสดุ 

คนใหม่เสร็จสิน้  ส่วนการลงนามในเอกสารของโครงการต่าง ๆ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ลงนามร่วมกับหัวหน้าพัสดุ 
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4.3  การสํารวจการใชส้ารเสพติด / ยาเสพติดในสถานศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการสํารวจการใช้สารเสพติด / ยาเสพติดใน 

สถานศึกษา  โดยงานกิจการนักศึกษา  ขอให้คณะสํารวจสภาพการใช้สารเสพติด / ยาเสพติดของอาจารย์ บุคลากร 

ทางการศึกษาโดยส่งแบบสํารวจไปยังงานกิจการนักศึกษา  ภายในวันที่  30  เมษายน  2555 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนกระบวนการสํารวจการใช้สารเสพติด เนื่องจากเป็นเรื่อง 

ละเอียดอ่อน  และเกี่ยวกับจริยธรรมการสํารวจ  โดยคณบดีจะหารือเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.4  การขออนุมัติโครงการการสาํรวจข้อมูลเพือ่จัดทําร่างหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 
ศึกษา ปีการศกึษา  2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการการสํารวจข้อมูลเพื่อจัดทําร่าง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา ปีการศึกษา  2556  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 

สังคมศาสตร์และการพัฒนา  เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2555  มีมติให้วิชาเอกภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษาและวิชาเอกการ 

พัฒนาสังคมแยกการบริหารจัดการหลักสูตรออกจากกัน  และใหแ้ต่ละหลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการยก 

ร่างหลักสูตรให้ทันรับนักศึกษาปีการศึกษา  2556  ดังนั้น  หลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนา  จึงขออนุมัติโครงการ 

ดังกล่าวและงบประมาณเป็นจํานวน  63,360  บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ปรับงบประมาณค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงิน  50,000   บาท  ซึ่ง 

สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ใช้ในโครงการร่างหลักสูตรอื่น ๆ  และตรวจสอบหมวดการเบิกจ่ายและกําหนดการเดินทาง 

ให้สอดคล้องกบังบประมาณต่อไป 
 

 

4.5  การพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนคณะเพื่อเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสาํนักวิทยบริการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังตัวแทนคณะเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะ 

กรรมการสํานกัวิทยบริการ  แทนนางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวขอลาออกจากตําแหน่งตัวแทนของ
คณะ  เพื่อเตรียมตัวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ในปีการศึกษา  2555   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  เป็นตัวแทนของคณะ 

ศิลปศาสตร์  เพื่อเป็นคณะกรรมการสํานักวิทยบริการ  
 

4.6  การขอเทียบโอนรายวชิาทีเ่คยศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา    ของนางสาว 

นุไรดา  มายีเต๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์  จํานวน  2  รายวิชา ดังนี้ 

  1.  รายวิชา  232 0101   หลักรัฐศาสตร์   เกรด B+ 
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  2.  รายวิชา  210 5101  กิจกรรมศิลปะและการดนตรีพ้ืนฐาน  เกรด B 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.7  การขออนุมัติเพิ่มสาขาวิชาในการจัดแบ่งโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มสาขาวิชาในการจัดแบ่งโครงสร้างภายในคณะ 

ศิลปศาสตร์  โดยรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเพิ่มสาขาวิชา  โดยเสนอให้ม ี

การเพิ่มสาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา  (Area Study) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  ที่ประชุมได้ 

เสนอประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
• เกณฑ์ในการระบุว่าอาจารย์ท่านใดจะสังกัดในสาขาวิชาใด 
• ช่ือสาขาวิชายังกว้างเกินไป 
• ผลกระทบต่อบุคลากรในสาขาปัจจุบัน  หากมีการย้ายออกจากสาขาวิชาเดิม 
• รูปแบบการทํางานข้ามสาขาวิชา  
• แนวทางการบริหารงานวิชาการและบริหารงานบุคคลเป็นอย่างไร  
• สาขาวิชาใหม่  ในฐานะ  interdisciplinary  และสาขาวิชาต่าง ๆ ทํางานร่วมกัน 
• ต้องพิจารณาควบคู่ว่าเป้าหมายของคณะคืออะไร ในบริบทของ Mekhong  และ ASEAN  
• SWOT  โครงสร้างเดิม  หาข้อดี  ข้อควรปรับปรุง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คณะหารอืเรื่องการเพิ่มสาขาวิชาดังกล่าว  ในการประชุมบุคลากร 

คณะ  เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างคณะในภาพรวม 

 

4.8  การขออนุมัติเกรดเพิ่มเติม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเกรดเพิ่มเติม  ในรายวิชา  1416 492 

การค้นคว้าอิสระ  ภาคการศกึษา 2/2554  ตามท่ีมีการแจ้งเวียนการขออนุมัติเกรด    จากคณะกรรมการประจําคณะ   

เมื่อวันที่  5  เมษายน  2555  นั้น  คณะกรรมการประจําคณะ  มคีวามเห็นเรื่องการระบุข้อมูลในการเก็บคะแนนแตล่ะ 

ครั้งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ ฯ สามารถพิจารณาสัดส่วนการให้คะแนนประกอบด้วย ซึ่งนายศุภฤกษ์   

ชัยรัตน์  อาจารย์ประจาํวิชาการค้นคว้าอิสระ  ได้ส่งข้อมลูคะแนนเก็บเพิ่มเติมและขออนุมัติเกรดรายวิชาดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏเชียงราย  ในวันที ่ 6 - 8  มถิุนายน  2555   เพื่อศึกษางานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเตรียมพร้อมในการรับนกัศึกษาต่างชาติ   โดยใช้งบประมาณจํานวน  53,060  บาท  ซึ่งจะมีผู้บริหารร่วมเดินทางไป 

จํานวน  6 คน  และอาจารย์หลักสูตรภาษาจีน จํานวน  1  คน 
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ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอให้คณะติดตามความคืบหน้าในการ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง  (MOU) กับ  Yunan University   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  โดยให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอโครงการเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและเพิ่มหัวข้อประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    ที่จะได้รับจากการจัดโครงการดังกล่าว 

ต่อไป     
 

5.2  การประกันคุณภาพการศึกษา  ตามตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6  
                    ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์  

(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6)  เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการนําผลงานไปใช้ประโยชน์   ดังนี้   

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ  เช่น  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านส่งเสริมประชา 

ธิปไตยภาคประชาชน  ด้านวิถีชีวิต  เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป 

ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น  การพฒันาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ   

สร้างความสุข 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้หัวหน้าสาขาวิชารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

สาขา  ในวันที่  15-16  พฤษภาคม  2555  ต่อไป 
 

 

เลิกประชุมเวลา    13.30  น. 
 
 
 


