
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
   ครั้งที่  10/2560 

เม่ือศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2560 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร         ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์    ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

6.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

7.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

9.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
3. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์     ประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.40  น.  
   เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ติดราชการ  จึงมอบหมายให้นางธิราพร  ศรีบุญยงค์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน   
และได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี- 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2560 
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
9/2560  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 

1. หน้าที่  6 วาระที่  4.9  ปรับมติที่ประชุม  เป็นดังน้ี “เห็นชอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ 
พิเศษ ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2560 
 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

     2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  วาระพิเศษ
6/2560  เม่ือวันที่  3  พฤศจิกายน  2560    
                 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ  6/2560  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560 
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
6/2560  ที่ได้แก้ไขแลว้ตามข้อเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ผลการดําเนนิงานเก่ียวกับการรายงานการเงนิรายไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง 

ที่ 9/2560  เมือ่วันที่  20  ตุลาคม  2560  เห็นชอบให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากหลักสูตรปริญญาโทของคณะว่าถูกต้อง 
ตามระเบียบหรือไม่  และใหค้ณะประสานกับมหาวิทยาลัยกรณีจัดห้องเรียนในอาคารเรียนรวม 4  ทีไ่ม่เหมาะสมกับ 
จํานวนนักศึกษา น้ัน  ได้มีการดําเนินการเรียบรอ้ยแล้ว ผลเป็นดังน้ี 

1. บัญชีเงินฝากหลักสูตรปริญญาโทของคณะที่เปิดไม่ถูกต้องตามระเบียบ ดังน้ัน คณะจึงได้ 
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว   และเปลี่ยนช่ือผู้มีอํานาจลงนามในบัญชีเงินฝาก  
เป็นผู้บริหารคณะแทน 

2. ประสานให้มหาวิทยาลัยจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาให้มากข้ึน  หาก 
มหาวิทยาลัยดําเนินการไม่ได้  ขอให้มีการลดค่ากระแสไฟฟ้าให้กับคณะ  ในการน้ี  ขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่งด 
การเรียนการสอนในอาคารเรียนรวม  หรือปิดคอร์สแล้ว  ช่วยแจ้งให้งานวิชาการคณะทราบ  เพ่ือคณะจะได้แจ้งให้ 
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป  โดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยกําชับให้อาจารย์ทราบอีกทางหน่ึง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และขอรับการประเมินต่อสญัญาจ้าง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล   นางสาวกรรณิการ ์สุพิชญ์   นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร   และนาย 
วิเชียร  อันประเสริฐ 
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       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญา 
เอก และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง จาํนวน 4 ราย  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร ์ เพ่ือศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 น้ัน เน่ืองจากเกิดความล่าช้าในการเขียนบทสรุปดุษฎีนิพนธ์    
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเขียนบทสรุปและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานี้  ในการน้ี  บุคคลดังกล่าวจึงมี 
ความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ครั้งที่  4  ต้ังแต่วันที่  1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  
ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ 

2. นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรการสอน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว 
ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555  น้ัน เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวยังไม่สามารถสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาดังกล่าวได้  
โดยอยู่ระหว่างดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการเขียนรายงาน 
ผลการใช้หลกัสูตรและการอภิปรายผลการใช้หลักสูตร ในการน้ี  บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลา 
ศึกษาต่อ  ครั้งที่  6  ต้ังแต่วันที่ 1  ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ด้วยทุนส่วนตัว   และขอรับการ 
ประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ 

3. นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ลา 
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9  
พฤศจิกายน 2554 น้ัน เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ในระยะเขียนและแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ โดยมีกําหนดวันสอบ 
ป้องกันวิทยานิพนธ์ไว้เบ้ืองต้นคือวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างเชิญกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรอ 
การตอบรับตีพิมพ์บทความในวารสารกลุ่ม TCI 1  ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลา 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ครั้งที่  7  ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2561  ด้วยทุนส่วนตัว   
และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ 

4. นายวิเชียร  อันประเสริฐ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ได้รับอนุมัติ 
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  Doctor of Philisophy  Program in Social Science  (International  
Program) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2555 น้ัน เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการสอบ  
Qualify Examination การสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก การสอบ Comprehensive  
Examination และได้นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว โดยยังคงเหลือ 
ขั้นตอน 1) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   2) การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ และ 3) การ 
นําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน  เพ่ือทําตามขั้นตอนดังกล่าว ในการน้ี  
บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  ครั้งที่  6   ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 31  
พฤษภาคม 2561 ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ 
       มติที่ประชุม     เห็นชอบ 



 
 

4 

    4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนางสาว
อรัญญา  บุทธิจักร (ครั้งที่ 3)                     

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร (ครั้งที่ 3) ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) มีกําหนด 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 
2559 โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 
2556 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 
2560  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้สอบผ่านโครงดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  เรื่อง 
“ผลของการฝึกโปรแกรมโยคะร่วมกับฟิตบอลต่อสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะ
นํ้าหนักเกินและอ้วน (The effects of Yoga with Fit ball training program on physical fitness and body 
composition in overweight and obese women) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และรอผล
ตอบรับการตีพิมพ์ ซึ่งคาดว่าจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2560  ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงขอ
อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์)  ครั้งที่  4  มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ด้วยทุนส่วนตัว       

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

4.3  การพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศกึษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  จํานวน 3 คน  ได้แก่ 
 1. นายถาวร วรบุตร                         สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
      2. นางสาวสมฤทัย น้อยแก้ว                สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
      3. นางสาวขนิษฐา นภาเพชร               สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
      ทั้งน้ี  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะศิลปศาสตร์  

เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
          

4.4  การพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2560   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอนเกิน  ประจําภาคการศึกษาที่  

1/2560  ด้วย ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอน  

ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2556  ได้กําหนดให้อาจารย์แต่ละคนในคณะ มีภาระงานสอนปกติ  9 - 10  หน่วยกิต/ภาค 

การศึกษา และอาจารย์สามารถเบิกจ่ายค่าสอนเกินได้ในกรณีที่สอนเกิน 10  หน่วยกิต/ภาคการศึกษา  ดังน้ัน  งาน
วิชาการ จึงได้สรุปภาระงานสอนเกิน ประจําภาคการศึกษาที่  1/2560  โดยได้ผ่านการรับรองจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ  ครั้งที ่ 9/2560  เมื่อวันที ่ 10  พฤศจิกายน  2560  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังน้ี 
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สาขาวิชา จํานวนค่าสอนเกิน 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 180,000 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 359,400 
สังคมศาสตร ์ - 
มนุษยศาสตร ์ 57,000 
รวมทั้งสิน้ 596,400 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
4.5  สรุปผลการตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  คณะศิลปศาสตร์  ประจําป ี

การศึกษา 2559          

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559  ซึ่งคณะได้ตรวจประเมินไปแล้ว ระหว่างวันที่ 
28-29 กันยายน  2560  ในการน้ี   มหาวิทยาลัยได้แจ้งสรปุผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะ ดังน้ี  ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3.67  คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)   พร้อมข้อเสนอแนะในภาพรวมและจุดที่ควร 
พัฒนา  รายละเอียดดังน้ี 

จุดเด่นในภาพรวม 
คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นผล 

ให้มีผลงานตีพิมพ์เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด 
จุดที่ควรพฒันาในภาพรวม 

  คณะควรกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ที่สะท้อนถึงคุณภาพของการดําเนินการ
ตลอดจนมีการประเมินตัวช้ีวัดน้ัน และนําไปปรับปรุงแผนต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสการพฒันาตามองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- -

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จํานวนอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตํ่ากว่า

เกณฑ์ 
- การจัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ขาดการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซ่ึงส่งผลต่อการนําผลประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้สะท้อนถึงคุณภาพของการดําเนินงาน  
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย

และตีพิมพ์ผลงาน  พร้อมท้ังสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
ผู้ผลิตผลงานจนนําไปสู่ความสําเร็จเป็นรูปธรรม 

- คณะควรสนับสนนุให้มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  - 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบการบริหารงานด้านการบริการวิชาการยังไม่

ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ 
PDCA 

- คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการดําเนินงานในการ
นําผลจากการประเมินความสําเร็จของแผนและโครงการ
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการท่ี
ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- คณะควรมีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการและการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท้ังในระดับแผนและ

โครงการอย่างเคร่งครัด เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ระบบการบริหารงานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์โดยยังไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนการ PDCA 

- คณะฯ ควรพัฒนากระบวนการดําเนินงานในการ
นําผลจากการประเมินความสําเร็จของแผนมาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนากิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- คณะควรมีการกํากับติดตามการดําเนินโครงการและการประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดท้ังในระดับแผนและ

โครงการอย่างเคร่งครัด เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบด้วย

ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ค้นหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว

บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ อย่างน้อยครอบคลุม  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
และด้านการวิจัย และเผยแพร่จนเป็นท่ียอมรับวงวิชาการ
และวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์บุคลากร 
1. ควรเพ่ิมบุคลากรด้านงานพัสดุเพ่ือให้เหมาะสมกับการเพ่ิมของงานที่ปฏิบัติ 
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้ทนักับปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ควรปรับปรุงสถานที่บริการด้านกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้สามารถบริการนักศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. คณะควรมีแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในคณะให้เกิดขึ้นมากกว่าน้ี จะทําให้

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น 
5. คณะควรกําหนดทิศทางหรือแผนอัตรากําลงัของบุคลากรให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบให้ผู้รบัผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  นําไปพัฒนาปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

4.6  การรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2560  หลักสตูร CP-All       
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2560   

หลักสูตร CP-All  ด้วยคณะได้เปิดรายวิชาให้กับหลักสูตร CP ALL กลุ่ม 81  ในภาคการศึกษาที่ 1/2560  น้ัน บัดน้ี  

หลักสูตร/สาขาวิชา  ได้จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ดังน้ัน  งานวิชาการ จึงขอรับรองเกรดในรายวิชา  

ดังน้ี 

1. วิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  สอนโดย นางสาวอัจฉรา  สิมลี 
2. วิชา 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  สอนโดย นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 
3. วิชา 1421 406 ภาษาอังกฤษสําหรับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ สอนโดยนายอธิคม  เทียนทอง 

ทั้งน้ี  เกรดทั้ง 3 วิชาดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจํา 
คณะ ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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    4.7  การพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด ภาคการศึกษาท่ี 1/2560      
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตามปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกําหนดให้คณะ/หลักสูตร ส่งเกรด ประจํา
ภาคการศึกษาที่  1/2560  ภายในวันที่  4  มกราคม  2561  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศเกรดให้นักศึกษาทราบ
ในวันที่ 5 มกราคม 2561  ดังน้ัน  งานวิชาการจึงขอให้พิจารณากําหนดการส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังน้ี 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
27 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสาขาวิชา 
28 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปศาสตร ์
28 ธ.ค. 2560 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
4 ม.ค. 2561 09.00-16.00 น. ฝ่ายวิชาการคณะส่งเกรดไปยังงานทะเบียนฯ  
5 ม.ค. 2561 - งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ประกาศเกรดให้ 

นักศึกษาทราบ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.8  ข้อคําถามจากบุคลากร 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอข้อคําถามจากบุคลากร ซึ่งนายจักรพันธ์  แสงทอง  ผู้แทน 

คณาจารย์ประจํา  ได้ฝากเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  มีดังน้ี 
1. ขอให้เปิดลิฟทช้ั์น 3 เพ่ือความสะดวกเมื่อมีการจัดประชุมที่ห้องดอกจาน 3 
2. ขอให้เปิดไฟบริเวณใต้ถุนอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) เพ่ือความปลอดภัยและ

สวัสดิภาพของบุคลากร 
3. มาตรการแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอเน่ืองจากนักศึกษานํารถมาจอดที่จอดรถบุคลากร  

มติที่ประชมุ    รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้คงการเปิดลิฟท์ช้ัน 1 และ 4  เช่นเดิม  แต่หากมีการประชุม อบรม สมัมนา  ที่ห้องประชุม 

ดอกจาน 3  ขอให้ผู้รับผิดชอบการประชุม ฯ ดังกล่าว แจ้งล่วงหน้าให้นายธีระยุทธ  ทองบ่อ เปิดลิฟท์ให้ได้ 
2. ให้เปิดไฟบริเวณใต้ถุนอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) บริเวณหน้าโต๊ะ รปภ. 
3. เน่ืองจากที่จอดรถไม่เพียงพอ นักศึกษาจึงนํารถมาจอดในส่วนของที่จอดรถบุคลากร จึงเห็นควร 

ให้อะลุ่มอล่วยในส่วนน้ี  อย่างไรก็ตาม  คณะจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบมากขึ้นว่าที่จอดรถยนต์เป็นของ 
บุคลากรคณะ 

 

4.9  ขออนุมัติดําเนนิการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขงเพื่อ 
เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติดําเนินการส่งนักศึกษาใน 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพ่ือเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงตามท่ี 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ขออนุมัติดําเนินการส่งนักศึกษาใน 
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หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพ่ือเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ซึ่งได้ 
กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  (นักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 3 จะต้องเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพ่ือศึกษารายวิชาตามท่ีหลักสูตรกําหนด) รวมจํานวน 12  
หน่วยกิต โดยในภาคการศึกษา 2/2560 มีนักศึกษา จํานวน 21 คน และขออนุมัติเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 
นักศึกษาดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะเพ่ือสมทบให้กับนักศึกษา  รวมเป็นจํานวนเงิน  94,080  บาท  
(-เก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน-)  รายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ ชื่อมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (คน) 
 

จํานวนเงินจัดสรรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(4,480 บาทต่อนักศึกษา 1 คน) 

1 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 6 26,880 
2 มหาวิทยาลัยฮานอย 7 31,360 
3 มหาวิทยาลัยพระตะบอง 1 4,480 
4 มหาวิทยาลัยกว่างซี 7 31,360 

รวมทั้งสิ้น 21 94,080 
ทั้งน้ี นายณัฐวุฒิ  สขุประสงค์  ประธานหลกัสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ได้ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม    อนุมัติในหลักการ และขอให้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  บริหาร 

จัดการเงินหลักสูตร โดยใช้ไม่ให้เกินวงเงินที่คณะจัดสรรให้ 20%   

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
-   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1 พิจารณาปรับปรุง/เพิ่มเติม เกณฑ์การประเมินบคุลากรสายสนับสนนุ 1/2561 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุง/เพ่ิมเติม เกณฑ์การประเมินบุคลากร 

สายสนับสนุน 1/2561  ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 เกณฑ์การคิดคะแนน   (ใหม่) พ.ย.60 

หมวดท่ี 2 งานเชิงพัฒนา 
2.1.1 การเข้าร่วมอบรม/ สัมมนา ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สายงาน 
 

หลักฐานการเดินทางไปราชการ/ ประกาศนียบัตร/  
เอกสารรับรองอ่ืนๆ รายงานผลการเดินทางไป 
อบรม ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ส่งรายงานผลการ 
อบรมต่อผู้บังคับบัญชาและเซ็นรับรองรายงาน   
(ทําบันทึกข้อความส่ง ภายใน 15 วันทําการ) 

 

2.1.2 การมีส่วนร่วมในการประชุมสํานักงานและ 
ประชุมคณะ 
 

หมายเหตุ ต้องมีหนังสือเชิญประชุมก่อน 7 วันทํา 
การ หากมีการลาล่วงหน้าก่อนกําหนดวันประชุม  
หรือ กรณีญาติเสียชีวิต อุบัติเหตุ ไปราชการ และ 
คลอดบุตร จะไม่นํามาหักคะแนน 
 



 
 

10

2.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดในระดับสํานักงานเลขานุการ เกณฑ์การคิดคะแนน 
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ข้ึนไป  =  5 คะแนน   
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 - 79   =  4 คะแนน  
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 60 - 69   =  3 คะแนน   
เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50 - 59   =  2 คะแนน   
เข้าร่วมกิจกรรมตํ่ากว่าร้อยละ 50 =  0 คะแนน   
หลักฐานอ้างอิง 
สรุปผลโดยรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน 
เลขานุการ 

2.2.2  การทําฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันตามงานของ 
ตนเอง หรือตาม TOR 

ระดับ เกณฑ์ คะแนน 
0 ไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล 0 
1 มีแผนการดําเนินงาน 1 เร่ืองท่ีเลือก

จาก TOR หรือ KPI  และเสนอ
แผนการจัดทําข้อมูลต่อรองคณบดี
หรือผู้ช่วยคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง 

1 

2 ระดับท่ี 1 +  รายงานความก้าวหน้า 2 
3 ระดับท่ี 2 +  ทํารายงานวิเคราะห์

ข้อมูลอุปสรรค และปัญหาของ
ฐานข้อมูลของตนเอง และ
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาและ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
ฐานข้อมูล บันทึกข้อความ 1 หน้า 
ส่งข้อมูลให้กับกรรมการสารสนเทศ 
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  (File and 
Paper) เพ่ืออัพโหลดข้อมูลข้ึน
ระบบคณะ

3 

 หากไม่มีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุง

5 

4 ในกรณีท่ีต้องปรับปรุงต้องมีการ 
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอของผู้บริหาร  

5 

องค์ประกอบท่ี 2 เกณฑ์การคิดคะแนน   (ใหม่) พ.ย.60 

หมวดท่ี 2 ประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ     เรื่อง
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ  
2.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.2 การบริการท่ีดี 
2.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
2.4 การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ     
จริยธรรม 
2.5 การทํางานเป็นทีม 

ผู้ประเมิน ประกอบด้วย 
1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีท่ีเกี่ยวข้อง 
4. รักษาการหัวหน้าสํานักงาน 
5. เพ่ือนร่วมงาน 
(เกณฑ์การคิดคะแนนตามเอกสารแนบ) 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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6.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนในรายวิชา 1449 200 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนใน 

รายวิชา 1449 200 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว  ตามท่ีหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้ 

ปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2555  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  รวมทัง้หลักสูตรวิชาโท  และมีผลบังคับใช้กับ 

นักศึกษาต้ังแต่รหัส 59 เป็นต้นมานั้น  เน่ืองจากมีนักศึกษาวิชาโทการท่องเที่ยว จํานวน 3 ราย  ที่ลงทะเบียนเรียนใน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560  ผดิรายวิชา/ผิดโครงสร้างหลักสูตร  เน่ืองจากช่ือวิชาเหมือนกันแต่ต่างรหัส  ดังน้ัน  จึงทํา 

ให้นักศึกษาเขา้ใจผิดว่าเป็นรายวิชาเดียวกัน  จึงทําใหล้งทะเบียนเรียนผิดรายวิชา/ผิดโครงสร้างหลักสูตร 

ดังน้ัน เพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตามโครงสร้างวิชาโทและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาทั้ง 3 ราย ดังรายละเอียดท้ายน้ี ทั้งน้ี 
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ที ่
10/2560  วันที่  24  พฤศจิกายน  2560  เรียบร้อยแล้ว 

  
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ชั้นปี ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 

1 น.ส.ชัญญานุช  สีสอน 
59144740105 

2 
จาก 1449 200 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เป็น 
1449 105 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

2 นายกุลนิษฐ์  ธิฏาภัทรภากลุ 
59144740059 

2 

3 น.ส.กาญจนา  พันธ์เจริญ 
59144740028 

2 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
6.3 การขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ครัง้ที่ 1 ประจําปี พ.ศ  

2561 เรื่อง “มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ในยุค ประเทศไทย 4.0 : ปัจจุบันและอนาคตของอีสานใต้และ 
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ 2561 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค ประเทศไทย  

4.0 : ปัจจุบันและอนาคตของอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” ซึ่งคณะจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน  2561  โดยใช้ 

งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติในหลักการ 
 

6.4 การพิจารณาการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 

     รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนให ้

มากขึ้น เน่ืองจากคณะต้องรับผิดชอบค่าสอนเกินและการจ้างอาจารย์พิเศษ เป็นจํานวนมาก ดังน้ัน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

ดังกล่าว จึงเสนอให้มีการปรับเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน รวมทั้งขอให้อาจารย์รับภาระงานสอน เป็น 10   

ช่ัวโมง /สัปดาห์  ก่อนจึงจะเบิกค่าสอนเกินได้ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ดําเนินการดังน้ี 
1. หารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียน 

รวมถึงภาระงานสอนของอาจารย์ ให้สอนขัน้ตํ่า 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์   
2. ขอให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป ใหม้ีความเหมาะสมทั้งสอง 

ภาคการศึกษา ไม่ควรจัดรายวิชาไว้ในภาคการศึกษาต้น มากเกินไป 

เลิกประชุมเวลา  15.20  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)      (นางสาวพัชรี  ธานี)                    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป          รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ                   
 ผู้จดรายงานการประชุม                                        กรรมการคณะกรรมการประจําคณะ                  

           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม      
    
                  

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  ธันวาคม  2560 
 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


