
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  1 / 2557 

วันอังคารที่  28  มกราคม  2557  เวลา  12.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นายเสนาะ  เจรญิพร             ผูแ้ทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             ติดราชการ 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ติดราชการ 

3.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    12.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  แนวปฏิบัติในการเสนอร่างประกาศที่เก่ียวข้องกับการใชเ้งินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี    

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยขอให้ทุกหน่วยงานที่จะเสนอร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับ 

การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้อธิการบดีลงนาม  ต้องเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียนและแม่โขง ของคณะศลิปศาสตร์   

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติอาเซียนและแม่โขง  

ของคณะศิลปศาสตร์  ซึ่ง ดร.ป่ินวดี  ศรีสพุรรณ  โดยโครงการได้รับงบประมาณแผ่นดิน   และทางคณะได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก Japan  Foundation  และคณบดปีระสานเจ้าภาพร่วมจัด  ได้แก่  South  East  

Asia   Center ของ University of Wisconsin-Madison  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วม  ซึ่งทั้งสอง 

แห่งได้ตอบรับแล้ว และมอบหมายใหฝ้่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะทาบทามมหาวิทยาลัยเว้และดานัง รวมทั้งมหาวิทยาลัย 

พระตะบอง  โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการต่อไป  ทั้งนี้  จะมีงบประมาณจากโครงการเปิดบ้าน 

ศิลปศาสตร์มาสนับสนุนด้วยหากมีความจําเป็น 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3  ทุนการศกึษาสําหรับนกัศึกษาปริญญาโท   

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะคาดว่าจะได้รับทุนสนับสนุน โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาการพัฒนาสังคมและสาขาภูมิภาคลุ่มน้ําโขงจากโครงการที่คณบดีทําร่วมกับ University of Alberta ประเทศ 

แคนาดา  และ  University of Wisconsin-Madion   ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับความรู้ท้องถิ่นในการจัดการ 

ทรัพยากรน้ําข้ามพรมแดน  โดยคาดว่าจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าเล่าเรยีนและทุนทําวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร 

จํานวน  4  ทนุ  เริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.4  อาการปว่ยของผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบลูย์กุล   

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  อาจารย์ 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์   ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ําเหลือง  มีอาการทรุดลง  ดังนั้น   จึงขอแจง้ให้ทุกท่านไป 

เยี่ยมและให้กําลังใจอาจารย์ 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  12/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  12/2556  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

12/2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การขอทนุ Visiting Scholar จาก  Japan Foundation   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้เขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอทุน  Visiting Scholar  จาก   

Japan Foundation โดยขอเชิญ Professor Dr.Oguma Eiji, Faculty of Policy Management, Keio University  

ซึ่งบุคคลดังกลา่วเป็นนักวิชาการที่มีช่ือเสียงในประเทศญีปุ่่น  ด้านสังคม  ประวัติศาสตร์  และการเมือง   มาประจําที่ 

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   เป็นระยะเวลา  15  วัน  ในเดือนกันยายน  2557  นั้น  คณะได้รับทราบอย่าง 

ไม่เป็นทางการแล้วว่าคณะได้รับการจดัสรรทุน  และจะแจ้งไปยังหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป     

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
   

3.2 การจ่ายเงินเพิม่พิเศษ  การจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิก และการทบทวนการจ่ายเงินเพิม่พิเศษตามผลการประเมิน 

การปฏิบัติงาน  โดยใช้เงนิรายได้  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจําเดือน 

พฤศจิกายน  2556  ครั้งที่  11/2556   ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ใหแ้ก่ลูกจา้งชั่วคราวชาวต่างประเทศ  

คนละ  3,000  บาท   มีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  โดยใช้เงินรายได้    

และมีมติอนุมติัการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ใหแ้ก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  โดย 

ใช้เงินรายได้ นั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
   

3.3  การเปิดใช้โรงอาหารคณะศลิปศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้สอบถามงานอาคาร มหาวิทยาลัย   

เกี่ยวกับการขอใช้ห้องปรับอากาศของโรงอาหารคณะ   ได้ความว่างานอาคารจะให้คณะเป็นผู้รับผดิชอบค่าไฟฟ้าของ 

ห้องปรับอากาศเอง  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอให้งานอาคาร ร่างระเบียบการขอใช้ห้องปรับอากาศมาให้คณะทราบ  และ 

เสนอให้คณะจดัซื้อพัดลมติดผนังใหม่  เนื่องจากพัดลมที่โรงอาหารชํารุดมากและใช้การไม่ได้แล้ว   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และมีมติให้จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
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3.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการเงินของคณะศิลปศาสตร์ 

เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินของคณะ  ตามท่ีได้รับการแนะนําจากวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

งานประกันคุณภาพ   เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2557 ซึ่งได้แนะนําให้คณะวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการเงิน  การบริหาร 

จัดการการเงิน  และด้านการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิติราชการบุคลากรสาย 

วิชาการ  จากที่ประชุมบุคลากร  เมี่อวันที่  21  ตุลาคม  2556  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

หมวดที่ 3   

1. ข้อ 3.3 (1) เพิ่มคําว่า “Proceeding” ในหัวข้อการประเมิน จาก เป็น Reader หรือ 

กองบรรณาธิการวารสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็น เป็น  Reader  หรือกองบรรณาธิการของวารสาร 

หรือ Proceeding ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  2. ข้อ 3.3 (2) แก้ไข กองบรรณาธิการ = วาระละ  3 คะแนน  เป็น กองบรรณาธิการ = เล่มละ  3  

คะแนน     
 

 

4.2 การตอบข้อหารือเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติราชการ  กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรูท้าง 
วิชาการ   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการตอบข้อหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  โดยคณะได้ส่งเรื่องหารือไปยังกองการเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

1. การกําหนดคะแนนเต็มเพียง 80 คะแนน สามารถกระทําได้หรือไม่ อย่างไร   

2. กรณีที่ไม่สามารถกระทําได้ ขอความอนุเคราะห์ท่านให้ข้อเสนอแนะที่เป็นโยชน์เพื่อคณะจักได้ใช้ 

เป็นแนวทางในการพิจารณากําหนดเกณฑ์การประเมิน ฯ บุคลากรกลุม่ดังกล่าวต่อไป 

  ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่  ได้ตอบข้อหารือกลับมายังคณะ ดังนี้ 

1. คณะไม่สามารถกําหนดคะแนนเต็มเพียง 80 คะแนน  สําหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทางวิชาการได้  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดสัดส่วนและองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ การ 

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน  ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ   

ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่เกินรอ้ยละ 30 
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  2.  แนวทางการพิจารณาหรือดําเนินการต่อไป  เห็นว่าเป็นการสมควรและตรงตามข้อกําหนดของ 

มหาวิทยาลัยแล้ว  ดังนั้น  ขอให้คณะเป็นผูพิ้จารณา  โดยคณะอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ  

ของคณะอื่นที่มีภารกิจใกล้เคยีงกับคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณบดีไปหารือกับผู้ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทางวิชาการ  ว่าคณะจะขอใช้เกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติมา  โดยนํามาผันเป็น 100  ซึ่งในรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการ   ครั้งที่  1  ประจําปีงบประมาณ  2557  โดยคณบดีจะหารือกับผู้ลาเพื่อใหท้ราบแนวปฏิบัติ  ซึ่งทุกคณะได้ 

ดําเนินการในแนวทางเดียวกัน 
 

4.3  สถานะลกูหนี้คงค้างครบกําหนดชําระหนี้  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2556   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาขอถอนวาระสถานะลูกหนี้คงค้างครบกําหนดชําระหนี้  ณ วันที ่  

31 ธันวาคม 2556  เพื่อนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

4.4  กําหนดการประเมนิเลื่อนเงนิเดือนและเพิ่มค่าจา้ง ครั้งที่ 1/2557   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง ครั้งที่ 1/2557  

ดังนี้   
วัน เดือน ปี รายการ 

ภายในวันที่ 24 ก.พ. 2557 1. บุคลากรส่งเอกสารหลักฐานและกรอกขอ้มูลในระบบประเมิน 

ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2557 
2. หัวหน้าสาขาวิชาและ รก.หน.สํานักงานนัดประชุมประเมินฯ ระดับ
สาขาและสํานกังาน 

ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 
3. คณะกรรมการประจําคณะและบุคลากรสายสนับสนุนประเมิน
ประเมินองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานในระบบประเมิน 

วันที่ 3 มีนาคม 2557 4. ผู้บริหารประชุมประเมินฯ บุคลากรสายสนับสนุน 

วันที่ 4 มีนาคม 2557 
5. หัวหน้าสาขาวิชาและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ ส่งรายชื่อข้าราชการและพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในสังกัดที่ทําคณุประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

วันที่ 4 มีนาคม 2557 6. ปิดระบบประเมิน 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 
7. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาการประเมินฯ 
ระดับคณะ 

วันที่ 10 มีนาคม 2557 8. บุคลากรรับทราบผลการประเมิน 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะให้หัวหน้าสาขาวิชา ประชุมเพื่อทําความ 

เข้าใจร่วมกันและมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน  ก่อนที่แต่ละสาขาวิชาจะประชุมประเมิน ฯ ภายในสาขาวิชา   
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4.5 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์การไปปฏิบติังานเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ ของนางเสาวนีย์  ตรีรตัน์  

อเลกซานเดอร์  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์การไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการ ของนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  ซึ่งการรายงานเป็นไปตามกรอบภาระงานที่ผู้ขอลาเสนอต่อคณะ 

ศิลปศาสตร ์

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมอบหมายให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ต่อไป 
 

4.6  การขออนุมัติเพิ่มรายวชิาโทเลือก ในหลักสูตรวชิาโทการท่องเที่ยว และเลือกเสรี   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มรายวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาโท 

การท่องเที่ยว และเลือกเสร ี ตามท่ีหลักสูตรการท่องเที่ยวย่ืนเรื่องขออนุมัติเพิ่มวิชาโทเลือก   ในหลักสูตรวิชาโทการ 

ท่องเที่ยว  หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  และเป็นวิชาเลอืกเสรีสําหรับนักศึกษา 

ทุกคณะ เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ และประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึง 

การสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร รวมจํานวน 3 รายวิชา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายวิชา การขออนุมัติ หมายเหตุ 

1. วิชา 1449 430 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการโรงแรมและภัตตาคาร 

เดิมเป็นวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาโทการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  
หมายเหตุ: ปรับจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติของรายวิชา จาก 3(2-2-5) 
เป็น 3(3-0-6) หน่วยกิต 

2. วิชา 1449 401 การท่องเที่ยวกับ
ประเด็นร่วมสมัย 

ขอเพิ่มเป็นวิชาโทเลือกในหลักสูตร
วิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และเป็น
รายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
ทุกคณะ 
 เดิมเป็นวิชาเฉพาะตามความสนใจ แขนง

การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยว ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

3. วิชา 1449 360 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว 

ขอเพิ่มเป็นวิชาโทเลือกในหลักสูตร
วิชาโทการท่องเที่ยว หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 และเป็น
รายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
ทุกคณะ 

เดิมเป็นวิชาเฉพาะตามความสนใจ แขนง
การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยว ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้งานวิชาการส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยคํานึงถึง 

ผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสําคัญ 
 

4.7  การขออนุมัติปรับจาํนวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรการท่องเที่ยว 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรการท่องเที่ยว  ตามท่ีหลักสูตรการท่องเที่ยวขอปรับจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 
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และภาคปฏิบัติของรายวิชาในหลักสูตรการท่องเที่ยว  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2548  และ  ปรับปรุง พ.ศ. 2553  

จาก 3 (2-2-5)  เป็น  3 (3-0-6)  เนื่องจากศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์มีความแตกต่างจากทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ ที่ต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติด้วยการฝึกทักษะแยกจากภาคทฤษฎีที่ชัดเจน แต่ศาสตร์วิชาทางด้านนี้ การเรียนการ 

สอนด้วยภาคทฤษฎีและการฝึกทําแบบฝึกหัดในเวลาเพียง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์เป็นการเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ จากการ 

สัมภาษณ์และการประเมินของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ที่เกี่ยวขอ้ง และจากการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง 

คณาจารย์ในหลักสูตรเห็นว่า การเรียนการสอนในเวลา 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์สําหรับการสอนภาคทฤษฎีและการฝึกทาํ 

แบบฝึกหัดในรายวิชามีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว  อีกทัง้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาอีกด้วย รวมจํานวน 4 วิชา ดังนี้  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 (1 รายวิชา) 

1. วิชา 1449 200 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการโรงแรมและภัตตาคาร   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (3 รายวิชา) 

1. วิชา 1449 222 การบัญชแีละการเงินเพื่อการท่องเที่ยว   

2. วิชา 1449 403 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

3. วิชา 1449 432 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้งานวิชาการส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.8  การขออนุมัติเทียบรายวิชา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา  รายละเอียดดังนี้ 

1. คณะบริหารศาสตร์ขอความอนุเคราะห์เทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  2  รายวิชา สําหรับ  

นายจักรพงษ์  นนทศิลา  เพื่อให้สอดคล้องการโครงสร้างหลักสูตรในการสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจาก 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายวิชาที่เคยศึกษา รายวิชาที่ขอเทียบ เกรด 
1) 1421 208 Academic English 1421 205 English for Business Students D 
2) 1421 406 English for Humanities and 
Social Sciences 

1421 207 English for Information 
Technology 

D 

 

2. หลักสูตรการทอ่งเที่ยวขอเทียบรายวิชาโทเลือก ในหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 รายวิชา  
โดยมีเนื้อหาของรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิชาโทการท่องเที่ยว ปรับปรุง พ.ศ. 
2548 

กลุ่มวิชาโทเลอืก 
วิชา 1449 301 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนธุรกิจ
ท่องเที่ยว 

กลุ่มวิชาโทเลอืก 
วิชา 1449 301 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และให้งานวิชาการส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
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4.9  มติสาขาวชิาสังคมศาสตรเ์ก่ียวกับการรับสมัครอาจารยท์ดแทนตําแหน่งที่ว่าง   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณามติสาขาวิชาสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์ทดแทน 

ตําแหน่งที่ว่าง  เนื่องจากได้มีการเปิดรับสมัครมาแล้ว 2 ครั้ง  แต่ยังไม่มผีู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนั้น  ที่ประชุมสาขาวิชา 

สังคมศาสตร์  ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที ่ 10  มกราคม  2557  จึงมมีติให้ปรับคุณสมบติัของผู้สมัครสอบเป็นพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  เงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์  จาก  วุฒิปริญญาเอก  เป็น  วุฒิ 

ปริญญาโทหรอืเอก   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับสมัครด้วยคณุวุฒิปริญญาเอกต่อไป  เพื่อผลประโยชน์ 

สูงสุดของคณะ 

 

4.10 การจัดการเรยีนการสอน ประจาํปี 2557  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ประจําปี 2557 โดยเสนอ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 2 /2557  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2557  ดังนี้ 

1. สาขาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษ  คือ  เพิ่มการจดัการเรียนการสอนในช่วงเดือน  

มิถุนายน-กรกฎาคม  2557  เพื่อให้นักศึกษา ช้ันปีที่  4  สําเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2558  มจีํานวน  4  สาขา   

คือ สาขาการท่องเที่ยว  สาขาการพัฒนาสังคม  สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  และสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 

2. สาขาที่จะจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  คอื  นักศึกษาจะเปิดภาคเรียน 4  สิงหาคม  2557   

และสําเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคม  2558  มีจํานวน  4  สาขา  คือ  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   สาขา 

ประวัติศาสตร์  สาขานิเทศศาสตร์  และสาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ  และให้งานวิชาการส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.11  การดําเนินการเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา สาขานวตักรรมการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับการร่างหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการศึกษา  ซึง่มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะทํางานกลุ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและ 

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธาน  และคณบดีคณะ 

ต่าง ๆ เป็นกรรมการ  และทีป่ระชุมได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขานวัตกรรมการศึกษา  โดยเห็นว่าให้ทุกคณะ/สาขาวิชา มีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้  หลักสูตร 

ดังกล่าวจําเป็นต้องมีสังกัดคณะใดคณะหนึง่  ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวควรจะสังกัดคณะศิลปศาสตร์  และม ี

คณะทํางานจากคณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชาต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลัย  หรือผูท้ี่มีศักยภาพทีจ่ะบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อ 

ร่างหลักสูตรเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบตามกระบวนการต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และให้งานวิชาการขอความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบงานการ 

บริหารจัดการ จากมหาวิทยาลัยและความเป็นไปได้  ในการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา  เนื่องจากคณะขาดแคลน 

บุคลากรด้านการศึกษา  ซึ่งการเปิดหลักสูตรใหม่จําเป็นต้องมีคณะทํางานวิเคราะห์  SWOT ด้วย  อีกทั้งปัจจุบัน 
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บุคลากรของคณะจะต้องบริหารจัดการหลักสูตรต่าง ๆ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

4.12   ขออนุมัติทุนสนับสนุนสมทบให้นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุน่ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาขออนุมัติทุนสนับสนุนสมทบ 

ให้นักศึกษาโครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม  ณ   ประเทศญี่ปุ่น   ด้วยทางบริษัทดาต้าแอนด์คอมมูนคิเอ็กซ์เพรส  จํากัด  

ได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ   “CHIBA  GUIDE  RALLY  WITH  STUDENTS”  และนายสรศักด์ิ  

ประวิทย์สิทธิกุล   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ช้ันปีที่ 3   ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  

จังหวัดจิบะ  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่  9 -14  กุมภาพันธ์  2557  ดังนั้น  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   

จึงขออนุมัติใช้เงินหลักสูตรฯ  เพื่อสมทบใหน้ักศึกษา  เป็นจํานวน  10,000  บาท  โดยใช้เงินหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและ 

การสื่อสาร   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 รายงานผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในรอบ  6  เดือน  และการรวบรวมข้อมูลการทํางาน 
ประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน   

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการประเมนิตนเองการ 

ประกันคุณภาพภายในรอบ  6  เดือนและการรวบรวมข้อมูลการทํางานประกันคุณภาพรอบ 9 เดือน  โดยงานประกัน 

อยู่ระหว่างส่งหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อให้รายงานผลการดําเนินงานแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

5.2 ผลการจัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่างเครือขา่ยประกันคุณภาพการศึกษา   

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบผลการจัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ 

การศึกษา  เมือ่วันที่  24  มกราคม  2557  ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ดังนี้ 

1. ข้อคิดเห็นเรื่องการดําเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ระดับคณะ ในปีทีผ่่านมา 

2. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ QA และเทคนิคการจดัเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ  
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  การจัดโครงการผลิตเอกสารการสอน 

   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานวิจัยคณะ จะจัดโครงการผลิตเอกสารการสอน ในวันที่ 

30  มกราคม  2557  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมดอกจาน 4  โดย ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง  เป็นวิทยากร  จึงขอ 

เชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.4  การจัดทําโครงการผลิตตําราภาษาประเทศเพื่อนบา้น 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาการผลิตตําราภาษาประเทศ 

เพื่อนบ้านมีมติให้  นายชาญชยั คงเพียรธรรม  นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์  และนางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  

และคณะ  ได้รบังบประมาณในการจัดทําโครงการผลิตตําราภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  ซึง่เป็นเงินรายได้ของคณะ 

ที่มาจากโครงการฝายหัวนา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.5  การทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จะมาทําบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2557  ณ 

ห้องประชุมดอกจาน 7  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  การกรอกข้อมูล TQF 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิชาการได้แจ้งให้ทุกหลักสูตรกรอกข้อมูล 

TQF  นั้น  ขณะนี้ทุกหลักสตูรได้กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7 ขอเชิญร่วมฟงัการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2557 

คณะได้เชิญ  ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล  มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ความพร้อมของเยาวชนไทยกับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน”  และ “การศึกษาไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน”  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ  โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์  และห้องประชุมดอกจาน  4 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

5.8  การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศกึษา คณะศิลปศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

   1. โครงการ/กจิกรรมทีง่านกจิการนกัศึกษาดําเนินการแล้วเสรจ็ 

- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดคูคลองและปลูกต้นไม้ โดย ชุมนุม LA Dhamma ในวัน 

เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ พ้ืนที่คลองหน้าตึก ILC ถัดจากสนามเปตอง  
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- โครงการ/กิจกรรม ทาน ศีล ภาวนาโดย ชุมนุม LA Dhamma  ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม  2557 

ต้ังแต่เวลา  08.00  เป็นต้นไป  ณ วัดหนองป่าพง  

-โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ  ในวันจนัทร์ที่  13  มกราคม  2557    เวลา  

13.00-16.00 น. ณ วัดหนองป่าพง (มีรถรับส่ง)  

-โครงการคุณธรรมจริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ “กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน” ในวันจันทร์ที่ 13  

มกราคม 2557 เวลา 16.00-18.00 น. ณ วัดหนองป่าพง  

- โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพระดับนักศึกษา ในวันเสารท์ี่ 25 มกราคม 2557 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ ดอกจาน 4  ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (4 คณะจาก 3 สถาบัน)  ได้แก่ 1. สโมสรนักศกึษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

อุบลราชธานี  2. สโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   3. สโมสร 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ 4. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยจะจัดกิจกรรมร่วมกันในวันที่  8-9  มีนาคม  2557  ในชื่อโครงการ “ร่วมแรงแขง็ขัน 

สายสัมพันธ์อาสาพัฒนา”  โดยในปีนี้สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

2. ประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการ 

          - โครงการ/กิจกรรม“เลือกต้ังสโมสรนักศึกษา” คณะศิลปศาสตร์ ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 
เวลา 09.00-16.00 น. ใต้ตึก ILC คณะศิลปศาสตร์  

  - โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 14 (เตรียมความพร้อมบัณฑิต) คณะศิลปศาสตร์ ในวันศุกร์ที ่21 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-18.00 น. ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์  

- โครงการอําลาดอกจานช่อที่ 14  ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 -21.00 น.  ณ ลาน 

จอดรถ ตึก ILC  

- โครงการจัดบริการให้ศิษยเ์ก่า  “อบรมภาษาอังกฤษให้ศิษย์เก่าเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการ 

สอบ TOEIC” ในวันที่ 15-23 มีนาคม 2557 รวม 20 ช่ัวโมง วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง ILC 210  

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

- 
 

เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 
 

         


