
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  8 / 2557 

วันศุกร์ที่  8  สิงหาคม  2557  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 

3.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    กรรมการ 

4.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

5.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข      ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์             กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ติดราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     ไปราชการ 

3.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์                           ไปราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  7/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  7/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

7/2557 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 2/ 2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 2/ 
2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระ 

พิเศษ 2/ 2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การหารอืการนับภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน  

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งหนังสือหารือเกี่ยวกับการนับภาระงานเพื่อประกอบการ 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดเทอมและปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทาํให้ 

รอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนกับรอบการปฏิบัติราชการด้านการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกัน  ไปยังมหาวิทยาลัย 

แล้ว  ดังนั้น  ขอให้อาจารย์กรอกภาระงานตามความเป็นจริงไปก่อน  หากได้รับคําตอบจากมหาวิทยาลัยแล้วจะแจ้งให้ 

ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

 3.2  แจ้งจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศกึษา 2557  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ช้ันปีที่ 1 ประจําปี 

การศึกษา 2557  ดังนี้ 
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สาขา 

โควตา
ขยาย
โอกาส 
ทางการ 
ศึกษา 

โควตา
นักเรีย
นเรียน

ดี
ชนบท 

โควตา
พ้ืนที่
บริการ 

โควตา
พ้ืนที่
ภาค 
อิสาน 

โควตา
พ้ืนที่

ภาคอื่น 

โควตา
รับตรง
ทั่วไป 

(กลุ่มใช้
ผลการ
เรียน) 

โควตา
รับตรง
เพ่ิมเติม

โควตา
ส่งเสริมผู้

มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
บําเพ็ญ
ประโยชน์
ช่วยเหลือ
สังคม 

แอด
มิชชัน 

ผลรวม
ทั้งหมด

รายงาน
ตัวขึ้น

ทะเบียน
นักศึกษา 

1. การท่องเที่ยว 21 1 7 2   11   4 10 56 55 

2. การพัฒนาสังคม 18 1 5 1   4   2 14 45 41 

3. นิเทศศาสตร์ 19 4 3     5   5 8 44 42 

4. ประวัติศาสตร์ 5 1 3 2 1     2 13 27 26 

5. ภาษาจีนและการสื่อสาร 46 24 9 2       6 12 99 94 

6. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 29 7 11 1       8 23 79 78 

7. ภาษาไทยและการสื่อสาร 23 2 6 2       3 11 47 45 
8. ภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 5         7 7     19 19 
9. ภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร 10 4 3 1       2 6 26 25 
10.ภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคฯ 37 10 4         4 16 71 66 

รวม 213 54 51 11 1 27 7 36 113 513 491 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  ความคบืหน้าโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศกึษากับสถาบนัศึกษาในอาเซียน 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบความคบืหน้าโครงการแลกเปลี่ยน 

อาจารย์และนักศึกษากับสถาบันศึกษาในอาเซียน  ซึ่งคณะจะรับอาจารย์สอนภาษาเวียดนาม  จากมหาวิทยาลัยเว้   

จํานวน  1  คน  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้  จํานวน  2 คน  และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยดานัง 

จํานวน  1  คน  มายังคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น  ปรากฏว่าอาจารยไ์ม่สามารถเดินทางมาได้ 

มีเพียงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้  จํานวน 2 คน ซึ่งจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 16 สิงหาคม 

2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การกรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจรรมนักศึกษา  
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศกึษาทุกช้ันปี  

เข้าระบบทะเบียนกิจกรรมโดยเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ 1. กิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะตาม 

บัณฑิตที่พึงประสงค์  2. ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  3. ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อม  4. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม  และ 5. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 และตลอดระยะ  4  ปี  นกัศึกษาจะ 
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ต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตกิจกรรม  ทั้งนี้  ในเบื้องต้น คุณละอองดาว  เพชรแก้ว  ผู้รับผิดชอบการ 

กรอกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจรรมนักศึกษาของคณะ  จะต้องกรอกข้อมูลในระบบซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น   

จึงจําเป็นต้องขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินบคุลากรสายวิชาการ กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557 

รายละเอียดดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน คะแนนเต็ม 90 คะแนน 

หมวดที่ 1 งานหลัก เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนนเต็ม
90 คะแนน หลักฐานอ้างอิง 

1. ผลงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด
ใน TOR 

- เป็นไปตามแผน (20 คะแนน) 
- ไม่เป็นไปตามแผน (0 คะแนน) 
 
ผู้ประเมิน : หัวหน้าสาขาวิชา 
 

20 - ขอบเขตภาระงานที่กําหนดใน
บันทึกข้อความและแบบฟอร์มท่ีขอ
อนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ 
- แผนงานที่กําหนดวันเวลา 
กิจกรรม ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
และจะต้องระบุวันส่งรายงาน
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน 

2. การส่งรายงานความก้าวหน้าตรง  
เวลาที่กําหนด   
 

- ส่งตรงเวลา (10 คะแนน) 
- ส่งไม่ตรงเวลาและไม่ส่ง (0 คะแนน) 
 
ผู้ประเมิน : หัวหน้าสาขาวิชา 
 

10 - รายงานความกา้วหน้าการเขียน
ตํารา หรือหนังสือ หรือเอกสารคํา
สอน หรือบทความทางวิชาการ 
(ผลงานทางวิชาการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และอ้างอิง
ตามความหมายท่ี สกอ. กําหนด) 
 

3. คุณภาพผลงาน - ถูกต้องตามหลักวิชาการในสาขานั้น ๆ 
(25 คะแนน) 
- ความทันสมัยของเนื้อหา แนวคิด 
ทฤษฎี และข้อมูลประกอบ  
(25 คะแนน) 

- มีประโยชน์ต่อวงวิชาการและ หรือ
หรือการเรียนการสอน (10 คะแนน) 
ผู้ประเมิน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
แต่งตั้งโดยคณะ โดยหัวหน้าสาขาวิชา
จะทําหน้าท่ี กลั่นกรองผลงานเบือ้งต้น 
 

60 - ผลงาน  



 

 

5 

องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
หมวดที่ 2 สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การคิดคะแนน คะแนนเต็ม 

10 คะแนน หลักฐานอ้างอิง 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีส่วนราชการ
กําหนดขึ้น  อีก ท้ัง ยังหมายรวมถึงการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย
ชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทําได้มา
ก่อน 

2 - 

2. การบริการที่ดี 
 

ความต้ังใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน 
ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 - 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าท่ี   
ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ   
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2 - 

4. การยึดม่ันในความถูกต้อง 
ชอบธรรมและจริยธรรม 

การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็น
ข้าราชการ 

2 - 

5. การทํางานเป็นทีม ความต้ังใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วน
หนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่
จําเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมท้ัง
ความสามารถในการสร้างและรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

2 - 

หมายเหตุ 
1. ให้นําทุกหมวดมาคิดคะแนน คะแนนเต็มไม่เกิน 100 คะแนน 
2. กรณี รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการแล้ว มีระยะเวลาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและ 

ปฏิบัติราชการปกติคาบเกี่ยวกันให้คิดคะแนนตามผลงานจรงิของทั้งสองส่วน โดยผันค่าคะแนนตามสัดส่วนที่ปฏิบัติงาน  
3.   อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนการอ่านผลงานให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ  และมีข้อเสนอ ดังนี้ 
1. ให้เพิ่มเติมผู้ประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ข้อ 3. คณุภาพผลงาน  ดังนี้  

ผู้ประเมิน : ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่แต่งต้ังโดยคณะ โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา  
จะทําหน้าที่ กลั่นกรองผลงานเบื้องต้น 

2. ควรกําหนดช่วงเวลาในการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ให้ชัดเจน  เพื่อให้ผู้จะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน 
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ความรู้ทางวิชาการทราบ 
3. มอบหมายให้หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งนางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์     

และนางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล  ทราบเกณฑ์การประเมินดังกล่าว 
 

4.2 การพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการขอไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558-2559  
คณะศิลปศาสตร์   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558-2559 คณะศิลปศาสตร์  สรุปจากที่ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557   
ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ขอ 
   1.1 คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ทาง  วิขาการ พ.ศ. 2551 และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
   1.2 มีช่ือระบุอยู่ในแผนของสาขาวิชาและหรือคณะศิลปศาสตร์สําหรับการลาไปปฏิบัติงานเพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ทางวิขาการในปีงบประมาณนั้น 
1.3 ต้องไม่ติดค้างการเบิกจ่ายโครงการในรายวิชา โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ที่สิ้นสุดสัญญา 

โครงการแล้ว  โครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นับถึงก่อนวันที่คณะกรรมการประจําคณะ 
ประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้ โครงการบริการวิชาการและ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการแทนได้ โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. เงื่อนไขในการพิจารณา 
     2.1 คณะศิลปศาสตร์จะแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการส่ง
เอกสารตามวันและเวลาที่คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์กําหนด โดยจะพิจารณาปีงบประมาณละ 1 ครั้ง   

    2.2 หลักสูตรที่มีผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ต้องไม่มีการจ้างผู้สอนเพิ่มเพื่อ 
ทดแทน ไม่มีการจ้างอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ผู้ขอรับผิดชอบสอน แต่อาจมีการยกเว้นในบางสาขาที่มีอาจารย์ไม่พอ 
      2.3 ผู้ขอต้องทําข้อเสนอ (Term of Reference) ระบุกิจกรรมทางวิชาการและผลผลิตในรอบ  
3 เดือน  จนครบกําหนดการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   

    2.4 ผลผลิตของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้องสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ในการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเขียนเอกสารการสอน เอกสารคําสอน ตํารา การวิจัย การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม การ 
วิจัยเพื่อความย่ังยืนในชุมชน การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย โดยให้ใช้คํานิยามตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
      2.5 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเพื่อทําวิจัย ต้องมีผลผลิตเป็นบทความวิจัย 
และ / หรือบทความวิชาการฉบับร่างส่งพร้อมกับผลผลิตอ่ืนที่ผู้ขอระบุไว้ในข้อเสนอ (Term of Reference) 

    2.6  ในกรณีที่มีผู้ขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการมากกว่าจํานวนที่ปรากฏในระเบียบ 
การลาศึกษาต่อและการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์จะพิจารณา 
ตามลําดับคะแนนในแต่ละข้อดังนี้ 
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          2.6.1 ตําแหน่งทางวิชาการ 
       - เป็นผู้ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ                            5  คะแนน 
       - เป็นผู้ที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                       3  คะแนน 
       - เป็นผู้ที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์                         1  คะแนน 

       - เป็นผู้ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์                              1  คะแนน  
           2.6.2 การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  5  คะแนน 
         - เป็นผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 3 คะแนน         
มาแล้ว 1 ครั้ง               
         - เป็นผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 1 คะแนน         
มาแล้ว 2 ครั้ง             
  ในกรณีที่ผู้ขอมีผลรวมของคะแนนในข้อ 2.6.1 และ 2.6.2 เท่ากัน   ให้พิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติ 
ราชการที่คณะศิลปศาสตร์ โดยไม่รวมระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อและฝกึอบรม  (รวม ปี/เดือนและวัน) ผู้ที่มีระยะเวลาใน 
การปฏิบัติราชการที่คณะศิลปศาสตร์มากที่สุด จะได้รับการพิจารณาเป็นลําดับแรก 
  ในกรณีที่ผู้ขอมีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการในคณะศิลปศาสตร์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผลเฉลี่ยของ 
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 รอบการประเมิน ผู้ที่มีผลเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมากที่สุด จะ 
ได้รับการพิจารณาเป็นลําดับแรก 
  ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์  จะอนุมัติให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ในวันที่  
1  ตุลาคม  ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับรอบการประเมินเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้างประจําปี 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และขอให้นําประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการไป 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการมาเสนออีกครั้ง 

 

4.3  การขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาํความสะอาดอาคาร โดยวิธีจ้างเหมาบริการรายบุคคล   
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร โดยวิธีจ้างเหมา 

บริการรายบุคคล  จากเดิมคณะได้ดําเนินการจัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด  โดยวิธีการสอบราคา และได้ผู้รับจ้าง 
เป็นบริษัท / หา้ง / ร้าน  ซึ่งการดําเนินการต้องใช้งบประมาณเป็นเงินจํานวนมาก  โดยนายมงคลชัย  ล้อมวงษ์   
นักวิชาการพัสดุ  เป็นผู้ใหข้้อมูลเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และมอบหมายให้งานพัสดุหาข้อมูลจากคณะอื่น ๆ  ที่มกีาร 
จ้างเหมารายบุคคล  เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการจ้างเหมาจากบริษัท กับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล  เสนอต่อที่ 
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งต่อไป 
 

4.4  การทบทวนแผนปฏิบัติการประจาํปี  2558  ครั้งที่ 1  
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 2558  ครั้งที่ 1  รายละเอียด 

ดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
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ต่าง ๆ  พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปี 2558  โดยให้มีการกาํหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน 
 

4.5  การขออนุมัติสั่งซื้อวสัดุกีฬาใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุกีฬาใช้ในการเรียนการสอนกลุม่วิชาพลศึกษา   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน  12  รายการ  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น  96,700 บาท   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยใช้เงินรายได้คณะ   และในปีงบประมาณต่อไป  ขอให้กลุ่ม 

ผู้สอนวิชาพลศึกษา  ดําเนินการสํารวจอุปกรณ์กีฬาเพื่อจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุกีฬามายังคณะตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 

4.6  รายงานผลการดําเนนิงานทางการเงนิคณะศลิปศาสตร์ ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.2557 (รายไตรมาสที่ 3)  
ณ วันที ่30 มิถุนายน  2557   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงินคณะศิลปศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายไตรมาสที่ 3)  ณ วันที่ 30 มถิุนายน  2557  โดยงานการเงินคณะได้นําเสนอข้อมูล 
ทางการเงินของคณะ  (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)  เพือ่ให้คณะกรรมการประจําคณะร่วมกันวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินของคณะ  และนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. คณะมีรายได้ที่ลดลง  เนื่องจากกองคลังจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาให้คณะน้อยลง 
2. คณะมีรายจ่ายที่สูงขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยนําดอกเบี้ยเงินฝากของคณะไปไว้ที่ส่วนกลาง 
4. มหาวิทยาลัยยืมเงินจากคณะเป็นจํานวน 5 ล้านบาท  และยังไม่ได้มีการชําระคืนให้กับคณะ 

ทั้งนี้  ที่ประชมุมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  เพื่อหาแนวทางการลดความเสี่ยง และเพิ่มความ 

มั่นคงด้านการเงิน  ดังนี้ 

1. ลดงบประมาณในส่วนการให้ทุนวิจัยของคณะลง  โดยส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนอุดหนุนจาก 

ภายนอก 

2. รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดไฟฟ้า   

3. ขอให้หลักสูตรต่าง ๆ พิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มรายได้  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมภาษาต่าง ๆ  

4. ให้ผู้บริหารไปทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558  โดยลดกิจกรรมในรายวิชา/ 

หลักสูตร  ที่มคีวามซ้ําซ้อนกนั  โดยให้พิจารณาจัดกิจกรรมที่มีความจําเป็น  รวมถึงการจัดโครงการของคณะ  โดยให้ยึด
ตามแผนกลยทุธ์คณะ 

  5. ใหค้ณะพิจารณาปรับโครงสร้างคณะ  โดยอาจไม่ต้องมีหัวหน้าสาขาวิชา  โดยมีเฉพาะประธาน
หลักสูตร  โดยมอบหมายให้งานแผนนําโครงสร้างของคณะที่ไม่มีสาขาวิชามาพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หาแนวทางลดความเสี่ยง และเพิ่มความม่ันคงด้านการเงิน 
 

4.7  การขออนุมัติตัดเสื้อสทูสําหรับสโมสรนักศึกษา  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัดเสื้อสูทสําหรับสโมสร 

นักศึกษา  ให้แก่  นายกสโมสร  รองนายกสโมสร  เลขานกุาร  และเหรญัญิก  จํานวน  4  ตัว  ราคาตัวละ 1,500 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,000  บาท  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  โดยในปีต่อไปให้ใช้เงินของสโมสรนักศึกษา 
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4.8  การพิจารณากิจกรรมในรายวชิา/หลกัสูตร ที่ใช้งบประมาณเกิน 50,000 บาท 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมการพิจารณากิจกรรมในรายวชิา/หลักสูตร ที่ใช้งบประมาณ 

เกิน 50,000 บาท  จํานวน  7  กิจกรรม  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการ 
ตรวจสอบจากงานการเงิน และสาขาวิชาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว  อย่างไรก็ตามมีกิจกรรม 2 กิจกรรมของหลักสูตร 
การท่องเที่ยวและพัฒนาสังคม  ซึ่งไมเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร เพราะเป็นโครงการปรับปรุงหลักสตูร ซึ่ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร แจ้งว่าต้องส่งโครงการดังกล่าวให้คุณพัชรี  ลมิปิทีปราการ นักวิชาการศึกษา เนื่องจากเป็น 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  ในการนี้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอว่าหลักสูตรต่าง ๆ  จะต้องพิจารณาว่า 
กิจกรรมใดมคีวามสําคัญมากน้อยเพียงใด  มีความคุ้มค่า  และมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะหรือไม่  อย่างไร   

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1.  ขอให้งานวิชาการ จัดทํา Template การประเมินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  และจัดทําแบบฟอร์มการจัดกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ใหส้อดคล้องกับการประเมินกิจกรรมที่จัดในภาค
การศึกษานั้น ๆ 

2.  ขอให้แต่ละสาขาวิชาเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะจัดครั้งต่อไปในแต่ละภาคการศึกษา 
3.  ขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  จัดกลุม่กิจกรรมที่ขออนุมัติในปีการศึกษา  2557 โดยแยกเป็นกลุ่ม 

ว่าด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ภาษา และวัฒนธรรมลุม่น้ําโขง ฯลฯ  มีจํานวนเท่าใด 
  4.  กรณีกิจกรรมที่มีการเชิญวิทยากร  จะต้องมีการสรุปผลการแลกเปลีย่นเรียนรู้   ในหลักสูตรหรือ 
สาขาวิชา และต้องมีการนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้วย 
 

4.9  การพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุน่ 4 และ รุ่น 5 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 4  

และ รุ่น 5  หลักสูตรการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ  ค่าลงทะเบียนคนละ  
15,000 บาท 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่พิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุน่  
4 และ รุ่น 5  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการประชุมการบริหารความเสี่ยงเช่นนี้อยู่แล้ว และเพื่อเป็นการประหยัด 
งบประมาณ   
 

4.10  การตรวจสุขภาพประจําปี 2557   
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการตรวจสุขภาพประจําปี 2557  กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข  ซึ่งคณะจะจัดการตรวจสุขภาพประจําปีในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ส่วนโปรแกรมการตรวจสุขภาพ 
เป็นโปรแกรมเดิมที่ใช้ตรวจทกุปี ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  ดังนี้ 

- อายุตํ่ากว่า 35 ปี  ใช้งบประมาณ  400 บาท   
- อายุมากกว่า  35 ปี  ใช้งบประมาณ  870 บาท   
หากประสงค์จะตรวจเพิ่มเติมบุคลากรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บริการการตรวจสุขภาพประจําปี  กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และการสาธารณสุข และประเมินว่าหากในปีนี้ระบบการบริหารจัดการ และตรวจสุขภาพยังไม่มีความพร้อม  ในปีถดัไป 
คณะจะใช้บริการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
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4.11  การขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน/เทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน/เทียบโอน 

รายวิชาที่เคยศึกษา  ดังนี้ 
1.  คณะนิติศาสตร์ขอเทียบรายวิชาต่างสถาบันสําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   จํานวน  1  รายวิชา  

ได้แก่  รายวิชา THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เทียบกับรายวิชา 1411 104 
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสารเห็นชอบการเทียบรายวิชา 
เนื่องจากเนื้อหารายวิชาสามารถเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ย่ืนคําร้องขอเทียบรายวิชาที่เคยศึกษา ประจาํภาคการศึกษา 1/2557  
จํานวน 6 ราย ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล จํานวนรายวิชาที่ขอเทียบโอน รวมหน่วยกิต 
1 นางสาวณชัชา  คุณุรัตน์ 

รหัสประจําตัว 5714403921 
9 25 

2 นางสาวณัฏฐกานต์  เสนคําสอน
รหัสประจําตัว 5714405026 

10 30 

3 นายธัญธาดา  วรเนตร 
รหัสประจําตัว 5714405242 

5 13 

4 นางสาวกมลชนก  มณีวรรณ 
รหัสประจําตัว 5714404207 

5 13 

5 นางสาวเสาวณีย์  ประเสริฐ 
รหัสประจําตัว 5717411127 

4 12 

6 นายสุรพงศ์  มานะบุตร 
รหัสประจําตัว 5714404195 

14 46 

 
3. คณะวิทยาศาสตร์ขอเทียบรายวิชาต่างสถาบันสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา  ได้แก่ รายวิชา 203101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี เทียบกับรายวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้  สาขาวิชาภาษาและ 
วรรณคดีตะวันตกเห็นชอบการเทียบรายวิชา  เนื่องจากเนื้อหาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 แนวปฏิบัติในการเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวิชาการในสาขาวิชาการทางดา้นมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาการ 
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้  “การนําบทความวิจัย มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ในสาขา 
วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผลงานเรื่องนั้น ๆ  แนบมาด้วย  
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ” 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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5.2 ขอความร่วมมือกํากับดูแลและป้องปรามนิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้านคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบเรื่องการขอความร่วมมือกํากับดูแลและป้องปราม 

นิสิตนักศึกษาที่มีพฤติกรรมต่อต้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดประกาศหรือคําสั่งของคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติได้ และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องปรามและสร้างความเข้าใจหรือแนะนําให้นิสิตนักศึกษาใช้ 
ช่องทางที่เหมาะสมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอย่างเป็นระบบตอ่ไป 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.3  การรายงานผลการศึกษา ของนายพฤกษ์  เถาถวิล  

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  แจง้ที่ประชุมทราบผลการศึกษา ของนายพฤกษ์  เถาถวิล   
ซึ่งลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาพัฒนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2556  มีผลการเรียนในรายวิชา  แบบไม่นับหน่วยกิต  จํานวน 2 รายวิชา  อยู่ในเกณฑ์ผ่าน 
ทุกรายวิชา 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การรับนกัศึกษาฝึกสอนหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้รับนางสาวนวพร 

เจริญสัตยธรรม  นักศกึษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน จาก Yunnan Normal University, China  มา 

ฝึกสอนในหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  โดยจัดให้เป็นผู้ช่วยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1/2557 

2. สังเกตการณ์สอนและผู้ช่วยสอนในวิชาภาษาจีน 2 (ผู้สอน คือ รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ) 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  รายงานความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ ครั้งที่ 3 ของ ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร  
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ครั้งที่ 3 ของ ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร  ซึ่งอาจารย์ได้เขียนเอกสารประกอบการ 

สอนรายวิชา 1411 235 โครงสร้างประโยคภาษาไทย เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2 บท  ตรงตามแผนการสอนในประมวลรายวิชา 

ส่วนบทอื่น ๆ อยู่ระหว่างการเรียบเรียงเนื้อหา 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบหลักสูตรที่ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 3 หลักสตูร ดังนี้ 

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และ 

วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  
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2557   

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2556 

ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  ได้รับความ 

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  สรุปการบันทึก มคอ.3/upload ประมวลรายวชิาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1/2557  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปการบันทึก มคอ.3/upload ประมวลรายวิชาที่เปิด 

สอนในภาคการศึกษา 1/2557  ในระบบการบันทึก มคอ. ในฐานข้อมลูของมหาวิทยาลัย  ณ วันที ่ 8  สิงหาคม 2557   

เฉพาะรายวิชาที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสรจ็  ดังนี้ 
 

รายวิชา ผู้รับผิดชอบ สถานะรายวิชา หมายเหตุ 
    มคอ.3 ประมวลรายวิชา   

1. 1416 101 ภาษาญี่ปุ่น 1 อ.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์    

2. 1416 102 ภาษาญี่ปุ่น 2 อ.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์    

3. 1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 อ.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์    

4. 1416 362 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว อ.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์    

ยังไม่ได้ทําการบันทึก  
และอนุมัติรายวิชา 

5. 1415 472 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ อ.ณัฐวุฒิ สุขประสงค ์    ส่งแล้ว รอการอนุมัติ 

6. 1415 371 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 อ.ชิดหทัย ปุยะติ    ยังไม่ได้ upload 

7. 1416 362 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว อ.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์    ยังไม่ได้ upload 

   ทั้งนี้ งานวิชาการได้แจ้งให้อาจารย์บันทึก มคอ.3 / upload ประมวลรายวิชา ภายในวันที่ 6 สิงหาคม  

2557 ที่ผ่านมา  และได้มีการติดตามโดยตลอด  ซึ่งวันนี้จะติดตามอีกครั้ง 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

 5.8  การรับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษา 1/2557 (ช่วงพเิศษ) เพิ่มเติม 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองผลการศึกษา  ประจําภาคการศึกษา 1/2557  

(ช่วงพิเศษ)  เพิ่มเติม  จํานวน  2  รายวิชา  ได้แก่  วิชา  Music and Performance in Mekong  Region  และวิชา 
Mekong Region and Global 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9  ผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร ์
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร ์ ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประจําปีการศึกษา 2556  ประกอบด้วย รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์   ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพาน   รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ 

ผศ.วรการ วงศ์สายเชื้อ และ ดร.พิชญาภรณ์  สุวรรณกูฏ  ได้ตรวจประเมินผลการดําเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ 

ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2557  และแจ้งผลการตรวจประเมินในเบื้องต้นให้คณะทราบแล้วนั้น  

งานประกันคุณภาพขอนําเสนอสรุปผลคะแนนประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คณะกรรมการ
ให้คะแนน  

(เฉลี่ย คณะ) 

ระดับ เปรียบเทียบกับ 
ผลการดําเนินงาน  

ปี 55 
องค์ประกอบที่ 1  1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 4 ดี เท่าเดิม 
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.77 พอใช้ ลดลง  0.28 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.50 ดี ลดลง 0.5 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     3.07 พอใช้ ลดลง 0.02 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     1.00 ต้อง

ปรับปรุง 
ลดลง 2.25 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.67 พอใช้ ลดลง 0.66 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 4.46 ดี เพิ่มขึ้น 1.00 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี เท่าเดิม 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี เท่าเดิม 

รวมทุกองค์ประกอบ 3.76 พอใช้ ลดลง 
 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมนิฯ ประจําปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ดําเนินการได้ 6 ข้อ จาก 8 ข้อ เนื่องจากไม่ได้คะแนน เกณฑ์ข้อ 
3, 8 
1.ไม่พบกระบวนการถ่ายทอดแผน  2. ควรให้บุคลากรระดับ
หัวหน้างานมีส่วนร่วมในการกํากับติดตามและประมเนผลในการ
พัฒนาคณะอย่างก้าวกระโดด-ควรให้ฝ่ายแผนงานติดตามการ
บรรลุผล และสรุปในแต่ละโครงการเพื่อตอบเป้าประสงค์ (goal) 
และ KPI เพื่อสรุปผลและนําไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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องค์ประกอบ ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.1 -ควรตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการรายงานผล
การดําเนินงานตามกรอบ TQF และการทวนสอบ ควรมี
กรรมการมาตรฐานวิชาการก่อนนําขึ้น website  
-จํานวนคนและจาํนวนหลักสูตร ควรเป็นประเด็นที่ต้อง
พิจารณาในอนาคต เช่น การยุบรวมบางหลักสูตร เป็นต้น 
-ควรนํา KM เกี่ยวกับการดําเนินการตาม TQFและอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในระดับคณะ 

2.4 –ไม่พบการนําผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อหากลไกการ
พัฒนาสายสนบัสนุน 
     - ควรมีการดําเนินการในการทํา personal score card เพื่อ
พัฒนาสู่วิชาชีพของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะสายสนับสนุน 
2.6 – มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ แต่ไม่พบกระบวนการ KM
     - ควรสร้างเจตคติท่ีดีแก่นักศึกษา และทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐาน TQF 
2.9.3 – ควรจัด workshop เพื่อเตรียมนักศึกษาระดับบัณฑิตได้
นําเสนอและตีพิมพ์ผลงาน 
         - เมื่อมีการประชุมนานาชาติ ควรสนับสนุนให้ นศ ได้
นําเสนอในงานนั้น 
         

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.1 ไม่พบหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพของเกณฑ์ข้อที่ 
1-3 ไปปรับปรุง 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย     4.4.2 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ไม่ระบุว่า นําไปใช้ประโยชน์
เมื่อไร (คณะฯ ส่ง 12 งานวิจัย กรรมการให้ 9 เรื่องที่มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ชัดเจน) 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     - คณะฯ ควรจัดทําแผนบริการวิชาการ ท่ีกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนประจําป ี
- หลักฐานและการเขียนวิธีการบูรณาการไม่ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - คณะฯ ควรจัดทําแผนทํานุฯ ท่ีกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนประจําป ี
- หลักฐานและการเขียนวิธีการบูรณาการไม่ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 7.1 - ผู้บริหารควรสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ
เข้าใจร่วมกัน 
     - ผู้บริหารติดตามผลการนํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และผล
ประเมินการดําเนินงาน เพื่อนํามาทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แผนการดําเนินงาน พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยังบุคลากร
ทุกระดับ 
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7.2 ด้าน KM - คณะฯควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นจุดเด่นของอาจารย์ หรือนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์
ของสาขาวิชา (Tacit knowledge) 
7.3 ด้านสารสนเทศ - คณะควรจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน (เอกสารที่นําเสนอเป็นแผนสารสนเทศของปี 2553) ทํา
ให้แผนสารสนเทศไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะซึ่งระบุ
เป็นแผน 5 ปี พ.ศ. 2555-2559  พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดให้
ครบอย่างน้อย 7 ประการ  
     -  ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ และต้องผ่านการพิจารณาของผูบ้ริหาร  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ -คณะควรมีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ต่อ
สภามหาวิทยาลัย  
-ไม่พบหลักฐานการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคง
ของคณะ 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -คณะฯควรนําผลการประกันคุณภาพไปพัฒนาปรับปรุงการ
ทํางาน ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (แผนกลยุทธ์ของคณะมี 16 ตัวบ่งชี้) 
-คณะไม่มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านประกันคุณภาพ ท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์  

    นอกจากนี้ คณะฯ ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการในวันที่ 1 สิงหาคม 2557  ให้พิจารณาผลการ 

ดําเนินงานใน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 และ 6 อีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบและให้คณะฯ ส่งผล 

การดําเนินงานทั้ง 2 องค์ประกอบ  พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานภายใน 7 วัน   (กําหนดภายในวันที่ 8 สงิหาคม 2557)    

ซึ่งงานประกันคุณภาพได้ดําเนินการจัดส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณาแล้วนั้น  ทั้งนี้  หากได้รับการประเมินใหม่หลัง 

จากที่คณะ ฯ จัดส่งรายงานประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ คณะ ฯ  

จะได้ค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เป็น 4.06 
    สรุปประเด็นขอ้คําถามจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  (วันที ่31 ก.ค. 2557) 

1. คณะฯ ควรกําหนดอัตลักษณ์เพิ่มเติม 
2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานภายในและบุคลากรยังไม่ชัดเจน 
3. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน 
4. ควรกําหนดเกณฑ์ในการจดัสรรงบประมาณด้านกิจกรรมในรายวิชา/ หลักสูตร นอกเหนือจาก 

เกณฑ์วงเงิน ซึ่งเกณฑ์ที่กําหนดจะช่วยให้คณะฯ ในฐานะองค์กรขยับก้าวหน้าได้ตามท่ีแผนกลยทุธ์กําหนดไว้ 
                     5. คณะฯควรมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมในหลักสูตร/รายวิชา รวมถึงการติดตาม 

การส่ง มคอ. 
                     6. ประธานหลักสูตร ควรทําหน้าที่ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการมาให้ 

ความเห็นต่อการเขียน มคอ. และทําหน้าทีก่ลั่นกรองเพื่อมาตรฐานวิชาการ 
                     7. ผู้บริหารกําหนดทศิทางของคณะฯในอนาคตไว้อย่างไร    
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.10  โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา ภายใต้โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจําปงีบประมาณ  
2557  
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษา 

แลกเปลี่ยน คอื Ms.Dang Le Thien An จาก University of Social and Humanities เมืองโฮจิมินห์  สาธารณรัฐ 

สังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ประจําปีงบประมาณ  2557  โดยกําหนดการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 30 วัน ต้ังแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม  2557   

ทั้งนี้  ใช้งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
   - 
 

เลิกประชุมเวลา    17.30  น. 
 
 
 

  


