
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  20/2551 

วันพฤหัสบดีที่  30  ตลุาคม  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
4.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
6.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
7.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
8. นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
10. นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
11.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
ผูไมมาประชุม 
1.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ 
2.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  ติดราชการ 
3.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 
4.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นางสาวโสภิดา  พิมประภา  นักวิชาการศกึษา 
3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  ขอแจงมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ฯ คร้ังที่  7/2551 

ประธาน  แจงที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่  7/2551
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เรื่อง  มาตรการปองกนัการประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณอาจารย  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย   ไดมีมติห็นชอบใหดําเนินการตามมาตรการปองกันและประพฤติผิดวนิัยและจรรยาบรรณอาจารย 
ดังตอไปนี้ 

1.  การทําความเขาใจในเรื่องวินยัและจรรยาบรรณอาจารยใหท่ัวถึง 
2.  กําหนดแนวทางและเกณฑที่ปฏิบัติไดจริงโดย 

2.1  ขอใหคณะพิจารณาแนวทางและเกณฑการกําหนด  จํานวนผูสอนประจํารายวิชาตาง ๆ 
ใหไมนอยกวา  2  คน  ตอ  1  รายวิชา หรือ 

2.2  ขอใหคณะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจํารายวิชาขึน้อีก  1  ชุด  เพื่อทําหนาที่ 
ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมระบบประเมินผลการเรียนของนักศกึษา  ประจําภาคการศกึษา 

3.  การสงเกรด ขอใหทุกคณะเขมงวดเรื่องการสงเกรดตรงตามเวลาท่ีกําหนดและทบทวน 
ระบบการประเมินผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบกนัเองได  ทั้งนี้หากมกีารสงเกรดชา  หรือการแกไขเกรด 
ขอใหแตละคณะแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ใหกับสวนกลางเพื่อพิจารณาดวยทุกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และมีมติเลือกที่จะดําเนินการตามมาตรการปองกัน 
และประพฤติผิดวิจัย ฯ  ตามขอ  2.2  โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการเปนกลุมวิชาหรือชุดวิชา  ซ่ึงหากมีรายวิชาที่ 
คาบเกี่ยวกันแตอยูคนละหลักสูตร  จะใชคณะกรรมการรวมกันได 
1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานกีฬา 

ประธาน  แจงที่ประชุมทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสถานกีฬา  ซ่ึงสรุปประเด็นที่ 
เกี่ยวของกับคณะได  ดังนี้ 

1.  คาลงทะเบียนรายวิชาพลศกึษา  แบงเปน  2  สัดสวน  คือ  70:30  โดย  70%  จัดสรรให 

คณะศิลปศาสตร  และ  30%  จัดสรรใหการบริหารสถานกฬีา 

2.  หองเก็บพัสดุ  (ชั้นลาง)  จํานวน  6  หอง  มอบ  รศ.พจน   ไชยเสนา   เปนผูดูแล 

3.  หองทํางานเจาหนาที่พรอมหองน้ํา   ใหเปนหองพักระหวางการสอนวิชาพลศึกษาของ 

อาจารยคณะศิลปศาสตร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3  การผอนคลายการกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบเรื่องการผอนคลายการกําหนด 

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการ
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สงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ไดพิจารณาผอนคลายปรับลดการกําหนดจํานวนหนวยกิ 
ตของรายวิชาสหกิจศึกษา  โดยจะตองกําหนดจํานวนหนวยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาไมต่ํากวา  6  หนวยกิต 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.4  แนวทางการสงขอเสนอโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและโครงการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม  เพื่อ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ประจําป  2553 

รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ  แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการสงขอเสนอ 
โครงการบรกิารวิชาการแกชุมชนและโครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ประจําป  2553  โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดสัดสวนของงบประมาณในการจัดสรร  เปนดังนี้ 

โครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน  แบงออกเปน  3  กลุม  คือ 
1.  กลุมโครงการที่มีความจําเปนตามนโยบายการพฒันาของสภามหาวิทยาลัย  กําหนด 

สัดสวนงบประมาณรอยละ  30 
2.  กลุมโครงการ / กจิกรรมในภาพรวมของคณะ  หนวยงาน      กําหนดสัดสวนงบประมาณ 

รอยละ  40 
3.  กลุมโครงการตามความเช่ียวชาญหรือความถนดัของบคุคล    กําหนดสัดสวนงบประมาณ 

รอยละ  30 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม   แบงออกเปน  2  กลุม  คือ 
1.  กลุมโครงการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  กจิกรรมภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

กําหนดสัดสวนงบประมาณรอยละ  40 
2.  โครงการภาพรวมของคณะ    และความสนใจเฉพาะดานของบุคคล   กําหนดสัดสวน 

งบประมาณ  รอยละ  60 

สวนการระบุกลุมเปาหมายในการเขารวมโครงการนัน้ ขอใหระบุใหชัดเจน  โดยกลุมเปาหมาย 

ของโครงการบรกิารวิชาการแกชุมชน  ควรเปนบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัยมากกวาภายในมหาวิทยาลัย  และ 
ขอใหระบุวาโครงการฯ  ที่เสนอขอนั้น    ตรงกับตัวชีว้ดัขอใดบาง  ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธใหทุก 
สาขาวิชาเตรียมเสนอโครงการดังกลาว  เนื่องจากหมดเขตการรับขอเสนอโครงการ  ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 
2551  ทั้งนี้    กองสงเสริมการวิจัย    จะสงบันทึกอยางเปนทางการมายังคณะในสัปดาหหนา    ซ่ึงจะแจงเวยีนให 
ทราบตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.5 งานสัมมนาเครือขายนักศึกษาปรญิญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  คร้ังที่  8 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบถึงการจัดงานสัมมนาเครือขายนกัศึกษา 

ปริญญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ครั้งที่  8  ซ่ึงจะจดัขึ้นระหวางวนัที่  3-4  พฤศจิกายน  2551  ณ หอง 

ประชุมดอกจาน 3  หองประชุมดอกจาน  4  และโรงละคร  คณะศิลปศาสตร   ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ 

การจัดงานดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.6  การเดนิทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพือ่ตดิตอการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร 

ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวาผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศ 
สัมพันธ  จะเดินทางไปประเทศจนี  ระหวางวันที่  12-15  พฤศจิกายน  2551  เพ่ือติดตอประสานความรวมมือ 
กับมหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑลยูนาน  และไดมอบตัว๋เครื่องบิน  จํานวน  2  ทีน่ั่ง  ใหแกคณะศิลปศาสตร 
ในการนี้  ขอมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   และหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันออก เดนิทางไปมหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑลยูนาน  เพื่อประสานความรวมมือเกี่ยวกับการแลกเปล่ียน 
นักศกึษาและบุคลากร  ทั้งนี้   คณะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางสวนอ่ืน ๆ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  19/2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 

19/2551  เม่ือวันที่  10  ตุลาคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  ผลการสอบคดัเลือกบุคคลตําแหนงอาจารย  คณะศิลปศาสตร  (เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดนิ) 

ประธาน  แจงที่ประชุมทราบผลการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลตําแหนงอาจารย  คณะ 
ศิลปศาสตร  (เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน)  รายละเอียด  ดังนี้ 
ลําดบั  ตําแหนง  ผูผานการคัดเลอืก  คุณวุฒิ  หมายเหตุ 
1  อ.นิเทศศาสตร  นายบํารุง  อํานาจเจริญฤทธ์ิ  ป.โท  ไมมารายงานตัว 
2  อ.ภาษาไทย  นายชญานนท   แสงศรีจันทร  ป.โท  พนักงานเงินงบประมาณแผนดิน 
3  อ.ภาษาอังกฤษ  ไมมีผูผานการคัดเลือก  ป.ตรี  ลูกจางชาวตางประเทศ 

เนื่องจากนายบํารุง  อํานาจเจริญฤทธ์ิ  ผูผานการคัดเลือกในตําแนงอาจารย   สาขาวิชานิเทศ 
ศาสตร  ไมมารายงานตัว    ดังนั้นในภาคการศึกษา  2/2551  นี้  ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร  จะขอจางอาจารย
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พิเศษแทนการจางพนักงานมหาวิทยาลัย  แตจะเปดรับสมัครใหมอีกครั้งประมาณเดือนกุมภาพันธหรือมีนาคม 
เพ่ือใหนักศึกษาที่พ่ึงสําเร็จการศึกษาสามารถสมัครสอบได 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  ผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติงานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่เพื่อ 

ปฏิบัติงานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและงานวิเทศสัมพันธของคณะ   ซ่ึงมีผูสมัครจํานวน  4  คน  นั้น 
ผูผานการคัดเลือก  คือ  นางสาวนิตยา   แสนบุตร  โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่  20  ตุลาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2551 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดมีการทบทวน 

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2551  เม่ือวันที่  27-28  ตุลาคม  2551  ณ  เขื่อนสิรินธร  อ.โขงเจียม  แตยัง 
ไมไดขอสรุปที่ชัดเจน  เนื่องจากมีบางสาขาวิชาตองนํากลับมาทบทวนและระบุตัวชี้วัดเพิ่มเติม  ซ่ึงจะประสาน 
กับสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของตอไป   ทั้งนี้  ที่ประชุมมีขอเสนอเกี่ยวกับการนําฐานขอมูลบุคลากรมาเชื่อมโยงกับงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมอบหมายใหรองคณบดีฝายแผนงานและ 
สารสนเทศ  ประสานงานกับนายวิชชุภงค    ลิมปทีปราการ   ชางเครื่องคอมพิวเตอร  เพื่อดําเนินการเชื่อมโยง 
ขอมูลตอไป 

3.4  การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเร่ืองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ปการศึกษา  2550 

ประธาน      แจงที่ประชุมทราบวาอยูระหวางการดําเนินการรวมกับผูชวยคณบดีฝายประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาผลการเรียน  ภาคการศึกษาที่  1/2551  (เพิ่มเติมคร้ังที่ 1) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการเรียน  ภาคการศึกษาที่ 
1/2551  (เพิ่มเติมครั้งที่  1)  โดยหัวหนาสาขาวิชาแตละสาขาวิชา  แจงผลการเรียนนักศึกษา   ภาคการศึกษาที่ 
1/2551  ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน  61  รายวิชา   รายละเอียดดังเอกสารแนบ  1 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
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4.2  ขอรายชื่อแขกที่จะเชิญมาเปนเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2550 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อแขกที่จะเชิญมาเปนเกียรติในงานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2550  ในวันจันทรที่  22  ธันวาคม  2551  ณ  ศูนยกีฬาอเนกประสงค 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเชิญบุคคลดังรายนาม  ตอไปนี้ 
1.  นายชวลิต  องควานิช  ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  นายอุทัย  เกษมทาง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองศรีไค 
3.  นายไพบูลย  จงสุวัฒน  นักธุรกิจหางโรบินสัน-ยิ่งยง 
4.  นายมีชัย  แตสุจริยา  เจาของรานคําปุน 
5.  นางคําปุน  สีใส  เจาของรานคําปุน 
6.  นายจีระชัย  ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
7.  นางสาวกาญจนา   ทองทั่ว  รานอุบลโฟโต 
8.  คุณเอ้ืออนุช  ศรีธัญรัตน 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1  การเสนอโครงการในรายวิชา/หลักสตูร  ที่ของบประมาณสนับสนุนเกนิ  10,000  บาท 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวาขอใหสาขาวิชาที่จะเสนอขอ 

โครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ซ่ึงของบประมาณสนับสนนุเกิน  10,000  บาท  สงโครงการใหงานวิชาการ 
รวบรวมเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  โดยจะไดสงหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอใหฝายแผนงาน  สรุปโครงการฯ  และแจงสาขา 
วิชาทราบวาโครงการใดระบุงบประมาณไมชัดเจน  เพ่ือใหสงรายละเอียดใหครบถวนตอไป 
5.2  ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมทีม่ีในหลกัสูตรแตไมเคยเปดสอน  ปการศกึษา  2/2551 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมตัิเปดรายวิชาใหมที่มี 
ในหลักสูตรแตไมเคยเปดสอน  ปการศึกษา  2/2551  ไดแก  รายวิชา  1449400  การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 
อยางยั่งยืน  ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับสําหรับนักศกึษาสาขาวิชาการทองเที่ยว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
5.3  การประชุมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบผลการประชุมการจัดการเรียน 
การสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงไดประชุมรวมกับมหาวทิยาลัย  เม่ือวันที่  29  ตุลาคม  2551  สรุปรายละเอียด 
โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ดังนี้
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กลุมวิชา  การลงทะเบียน  ผูประสานงาน  หมายเหตุ 
ก. กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต 

- ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

- ภาษาไทยไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

นางสิรินทรทิพย บุญมี 

ข. กลุมวิชา 
วิทยาศาสตร 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  นางกนกพร  ชางทอง 

ค. กลุมวิชา 
มนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

- มนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- สังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- พละศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 

นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา 

นายธวัช มณีผอง 

รศ.พจน ไชยเสนา 

ง. กลุมวิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 
รายวิชาในกลุมวิชา ข-ค  ได 
ตามความสนใจหรือลงเรียน 
ในรายวิชาที่เปดสอนใน 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได 

รวม  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ทั้งนี้  คณะตองสงประมวลรายวิชาใหกองบรกิารการศกึษา  ภายในวันที่  25  พฤศจกิายน  2551 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบใหสงรายชื่อกรรมการเพิ่มอีก  5  คน และ 

ประชุมพิจารณาประมวลรายวิชา  ภายในวนัที่  21  พฤศจกิายน  2551  เพ่ือสงใหกองบริการการศกึษาตอไป 
5.4  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณบดีและหัวหนาสาขาวิชา 

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีและหัวหนา 
สาขาวิชา  ซ่ึงถือเปนตัวบงชี้ในการประกนัคุณภาพฯ ของคณะ  ในเรื่องการปฏิบัติงานอยางโปรงใสของผูบริหาร  ซ่ึง 
จะทําการประเมินทุก  2  ป   ในการนี้  ที่ประชุมเสนอวาคณะยังไมควรประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหัวหนาสาขา 
วิชา  เนื่องจากหวัหนาสาขาวิชายังไมเทียบเทากับหัวหนาภาควิชา   อีกทั้งยังไมมีระเบียบรองรับภาระงานที่ชดัเจน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับลดคาเปาหมายการประกนัคณุภาพฯ  ของคณะ 
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานเฉพาะคณบดีเทานั้น  ทั้งนี้  คณบดจีะเสนอแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะตอไป 

ปดประชุมเวลา  13.00  น.
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