
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะุ ศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ / 2552 

วนัศกร์ที ่ ุ  22   ตลาคมุ    2552   เวลา   09.30  น. 

ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   4   ช้ัน  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผ้มาประชม ู ุ  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กติพร  โชประการิ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  นายพิสิทธิ  กอบบุญ์    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกจการพิเศษิ   กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกจการิ นกัศึกษา กรรมการ 

5.  ผศ.อนนัทธ์นา   เมธานนท ์  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ 

6.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักลู  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก กรรมการ 

7.  นางสาวปรียาภรณ์   เจริญบุตร  ผูแ้ทนหวัหนา้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก  กรรมการ 

8.  นายบุณยสฤษฎ ์  อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาการทองเท่ียว่  กรรมการ 

9.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 
10.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
11.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ ์  ผูช้วยคณบดีฝ่ายบริหาร่     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ  
1.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ  
2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  ลาพกัผอน่  
3.  ผศ.สุพฒัน์   กเูกยรติกลู้ ี   ผูแ้ทนคณาจารย ์     ติดราชการ 
4.  นางสาวณฐัพชัร์  เตชะรุงไพศาล่  ผูแ้ทนคณาจารย ์     ลาพกัผอน่  
      

ผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค ์  ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษา่ ั   
2.  นางนีลนารา   ศรีสาํราญ  นกัวิชาการศึกษา 

3.  นางฐิตินนัท ์  ภูนิคม   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทวัไป่    ผูช้วยเลขานุการ่  

 

เร่ิมประชมเวลาุ     09.30  น.  
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  ผศ.อนิทริา  ซาฮีร์   ประธานในทีป่ระชม   กล่าวเปิดการประชมและดําเนินการประชมตามุ ุ ุ
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี ้ 

 

ระเบียบวาระที ่1      เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
1.1  กาํหนดการออกเดินทางเพือ่สัมมนา  เร่ือง  การถ่ายทอดตัวช้ีวดัลงในระดับรายบคคลุ     
  ผูช้วยคณบดีฝ่ายป่ ระกนคุณภาพการศึกษาั       แจง้ท่ีประชุมทราบวารถจะออกจากคณะเพ่ือ่
เดินทางไปสมัมนา   เร่ือง   การถายทอดตวัชีวดัลงในระดบัรายบุคคล   ่ ้ ณ  ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท   ในวนัท่ี  27   
ตุลาคม  2552    เวลา   06.30  น. 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
   

 
ระเบียบวาระที ่2      รับรองรายงานการประชม  ุ  

   - 
ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

 - 
ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดษฎมีาลาเข็มศิลปวทิยา ประจําปี  ุ 2553                                      
  ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา 
ประจาํปี  2553  ให้แก่บุคลากรในสังกด  โดยผูมี้สิทธิจะไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งมีผลงานั ประการใดประการ
หน่ึง  ดงัน้ี 

1. คิดคน้ความรู้ ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐสิ์งใหมเป็นผลสาํเร็จ่ ่  
2. ปรับปรุงความรู้ ระบบ  กรรมวิธีหรือส่ิงประดิษฐใ์หดี้ขึนกวาเดิมเป็นอนัมาก้ ่  
3. ไดแ้สดงใหเ้ป็นท่ีปรากฏวามีฝีมือและช่ือเสียงยอดเยีย่มในทางศิลปวิทยา่                                    

 โดยให้คณะเสนอช่ือพร้อมกรอกแบบประวติัพร้อมผลงาน  สงไปยงัโครงการจดัตงักองการ่ ้
เจา้หนา้ท่ี   ภายในวนัท่ี  31  ตุลาคม  2552 
  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติไมเสนอช่ือ่  
   
4.2  การพจิารณาผลการเรียน  ประจําภาคการศึกษา  1/2552   

ประธาน  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาผลการเรียน  ประจาํภาคการศึกษา  1/2552  โดยมีหวัหนา้ 
สาขาวิชาเป็นผูน้าํเสนอตอท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดการพิจารณาดงันี   ่ ้  
 
 



 

 

3 

 
ลาํดบั  รายวชิา ผลการพจิารณา    

ภาษาและวรรณคดตีะวนัออก  

1 1411100 การใชภ้าษาไทย  ผาน  ่  

2 1411101 ภาษาไทยกบการส่ือสารั    ผาน ่  

3 1411102 ภาษาไทยธุรกจิ    ผาน่  

4 1411206 วาทการ   ผาน่  

5 1411211 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงธุรกจิ   ผาน่   

6 1411216 การเขียนเบืองตน้้    ผาน่  

7 1411230 ภาษา สังคมและวฒันธรรม   ผาน ่  

8 1411232 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   ผาน ่  

9 1411240 ภาษาและวรรณกรรมไทย   ผาน่  

10 1411261 วรรณกรรมไทยรวมสมยั่    ผาน่  

11 1411307 ผูป้ระกาศและพิธีกร  ผาน่   

12 1411316 การเขียนงานเชิงวิชาการ   ผาน่  

13 1411356 ภาษาตางประเทศในภาษาไทย่    ผาน ่  

14 1411365 วรรณกรรมคาํสอน   ผาน ่  

15 1411367 วรรณกรรมเยาวชน  ผาน่  

16 1411371 วรรณกรรมอีสาน   ผาน่  

17 1411441 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ่  ผาน่   

18 1411498 โครงงานบูรณาการ   ผาน่  

19 1411499 ประสบการณ์การฝึกงาน   ผาน ่  

20 1412101 ภาษาลาว 1   ผาน ่  

21 1413101 ภาษาเวยีดนาม 1   ผาน่  

22 1413112 การส่ือสารภาษาเวยีดนาม 2   ผาน่  

23 1413201 ภาษาเวยีดนาม 3  ผาน่   

24 1413211 การฟังและการพดูภาษาเวยีดนาม 1   ผาน่  

25 1413213 การฟังและการพดูภาษาเวยีดนาม 2  ผาน่   

26 1413216 การอานและการเขียนภาษาเวยีดนาม่  3   ผาน่  

27 1413232 วิวฒันาการภาษาเวียดนาม   ผาน ่  

28 1413280 คติชนวทิยาเวยีดนาม   ผาน ่  

29 1413331 การแปลภาษาเวยีดนาม 1   ผาน่  

30 1413372 วรรณกรรมเวยีดนามสมยัใหม่   ผาน่  
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ลาํดบั รายวชิา ผลการพจิารณา 

31 1413435 ภาษากบกลุมชาติพนัธ์ุในเวยีดนามั ่   ผาน่   

32 1413490 การศึกษาอิสระ (เวยีดนาม)  ผาน่  

33 1414101 ภาษาเขมร 1   ผาน ่  

34 1414201 ภาษาเขมร 3   ผาน ่  

35 1415101ภาษาจีน 1   ผาน่  

36 1415102 ภาษาจีน 2   ผาน่  

37 1415103 ภาษาจีนเบืองตน้ ้ 1  ผาน่   

38 1415201 ภาษาจีน 3   ผาน่  

39 1415202 ภาษาจีน 4  ผาน ่  

40 1415203 ภาษาจีนระดบักลาง 1   ผาน ่  

40 1415211 สนทนาภาษาจีนกลาง 1   ผาน่  

41 1415221 การเขียนภาษาจีน 1   ผาน่  

43 1415241 การแปลจีน-ไทย 1  ผาน่   

44 1415301 ภาษาจีนระดบัสูง 1  ผาน่  

45 1415331 การอานหนงัสือพิมพจี์่ น 1   ผาน ่  

46 1415341 การแปลไทย-จีน 1   ผาน ่  

47 1415371 ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว ่ 1  ผาน่  

48 1415382 การเขียนพกูนจีน่ ั    ผาน่  

49 1415421 การเขียนรายงานภาษาจีน  ผาน่   

50 1415432 ภาษาจีนโบราณ 1   ผาน่  

51 1415461 ประวติัวรรณคดีจีน  ผาน่   

52 1415472 ภาษาจีนเพ่ือธุรกจิ    ผาน่  

53 1416101 ภาษาญ่ีปุ่น 1   ผาน่  

54 1416201 ภาษาญ่ีปุ่น 3 ผาน่   

55 1416301 ภาษาญ่ีปุ่น 5  ผาน่  

56 1416312 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1  ผาน่   

57 1416314 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3   ผาน่  

58 1416320 การอานภาษาญ่ีปุ่น ่ 1   ผาน่  

59 1416322 การแปลญ่ีปุ่น 1 ผาน่   

60 1416325 การอานภาษาญ่ีปุ่น ่ 3   ผาน่  

61 1416326 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1  ผาน่   

62 1416328 การเขียนภาษาญ่ีปุ่น 3   ผาน่  
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ลาํดบั รายวชิา ผลการพจิารณา 

63 1416351 วฒันธรรมญ่ีปุ่น  ผาน่  

64 1416361 ภาษาญ่ีปุ่นธุรกจิ   ผาน่   

65 1416401 ภาษาญ่ีปุ่น 7   ผาน่  

สาขาวชิาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  

66 1421100 ภาษาองักฤษพืนฐานนศ้  ศิลปศาสตร์   ผาน่  

67 1421102 ภาษาองักฤษพืนฐาน ้ 1  ผาน่   

68 1421103 ภาษาองักฤษพืนฐาน ้ 2   ผาน่  

69 1421200 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.เกษตรศาสตร์  ผาน่   

70 1421201 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.วศิวกรรมศาสตร์   ผาน่  

71 1421202 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.เภสัชศาสตร์    ผาน่  

72 1421203 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.วทิยาศาสตร์  ผาน่   

73 1421204 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.สาธารณสุขศาสตร์    ผาน่  

74 1421205 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.บริหารศาสตร์   ผาน่  

75 1421206 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผาน่   

76 1421208 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ   ผาน่  

77 1421210 การพดู 1  ผาน่   

78 1421214 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร   ผาน่  

79 1421221 การเขียน 2   ผาน่  

80 1421230 ภาษาเบืองตน้้   ผาน่   

81 1421231 สัทศาสตร์ภาษาองักฤษ   ผา่น 

82 1421240 วรรณคดีเบืองตน้้    ผาน่  

83 1421241 การอานวรรณกรรม่   ผาน่   

84 1421242 กวีนิพนธ์สมยัใหม่   ผาน่  

85 1421249 เร่ืองสัน้   ผาน่   

86 1421301 ภาษาองักฤษเพ่ือการทองเท่ียว่    ผาน่  

87 1421303 ภาษาองักฤษสาํหรับนศ.ศิลปประยกุตแ์ละการออกแบบ 1   ผาน่  

88 1421310 ภาษาองักฤษประยกุต ์1   ผาน่  

89 1421321 การแปล 1  ผาน่   

90 1421330 ภาษาศาสตร์และการส่ือภาษา  ผาน่  

91 1421331 การส่ือสารในกลุมชนขา้มวฒันธรรม่   ผาน่  

92 1421340 แนวคิดในวรรณกรรม  ผาน่   

93 1421400 ภาษาองักฤษธุรกจิ    ผาน่  
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ลาํดบั รายวชิา ผลการพจิารณา 

94 1421401 ภาษาองักฤษในหนงัสือพิมพ ์ ผาน่   

95 1421440 แนวคิดโลกรวมสมยั่    ผาน่  

96 1421441 นิยายวิทยาศาสตร์   ผาน่  

97 1421490 การศึกษาอิสระ(EC)   ผาน ่  

สาขาวชิาประวตัิศาสตร์  

98 1432211 การเขียนและการวจิยัทางปวศ.   ผาน่  

99 1432220 การอานในปวศ่ .ไทย  ผาน่   

100 1432223 ปวศ.อยธุยา   ผาน่  

101 1432224 ปวศ.ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ กอน พ่ .ศ.2435   ผาน่  

102 1432226 ปวศ.อีสานตงัแตการปฏิรูปการปกครอง สมยั ร้ ่ .5 ผาน่   

103 1432230 ปวศ.เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  ผาน่  

104 1432241 ปวศ.ยโุรปสมยักลาง  ผาน่   

105 1432336 ปวศ.จีนกอนราชวงศชิ์ง่    ผาน่  

106 1432390 ปวศ.ความคิด  ผาน่   

สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

107 1435102 พืนฐานดนตรีไทย ้ 1   ผาน่  

108 1435103 ดนตรีไทยสาํหรับพิธีกรรม  ผาน่   

109 1435123 พืนฐานดนตรีสากล ้ 1   ผาน่  

110 1435142 ดนตรีและการแสดงอีสาน 1   ผาน่  

111 1435143 ดนตรีและการแสดงเอเชีย  ผาน่   

112 1435390 ปฏิบติัการองคป์ระกอบและกลไกของดนตรีและการแสดง   ผาน่  

113 1436102 การแตงหนา้สาํหรับการแสดง่   ผาน่   

114 1436103 การออกแบบแสง   ผาน่  

115 1436105 องคป์ระกอบศิลปะเพ่ือการแสดง ผาน่   

116 1436320 การจดัแสงสาํหรับเวที   ผาน่  

117 1436420 การกากบการแสดง ํ ั 2  ผาน่   

118 1438000 ศิลปะเพ่ือการพฒันาอารมณ์   ผาน่  

119 1447200 มนุษยก์บการส่ือสารั    ผาน่  

120 1447201 ทฤษฎีการส่ือสาร  ผาน่   

121 1447203 การพดูเพ่ือการส่ือความหมายทางนิเทศศาสตร์   ผาน่  

122 1447204 การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เบืองตน้้   ผาน่   

123 1447205 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน   ผาน่  
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ลาํดบั รายวชิา ผลการพจิารณา 

124 1447301 การส่ือสารประชาสังคม  ผาน่   

125 1447310 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์   ผาน่  

126 1447311 การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพนัธ์  ผาน่   

127 1447483 จิตวทิยาการส่ือสาร   ผาน่  

128 1447202 การเขียนเพ่ือส่ือความหมายทางนิเทศศาสตร์  ผาน่   

สาขาวชิาสังคมศาสตร์  

129 1441100 มนุษยก์บสังคมั    ผาน่  

130 1441151 ภาวะผูน้าํกบสังคมั   ผาน่   

131 1441200 หลกัการพฒันาชุมชน   ผาน่  

132 1441310 วธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์ 1   ผาน่  

133 1442100 มนุษยก์บวฒันธรรมั   ผาน่   

134 1442101 เพศวถีิในชีวติประจาํวนั   ผาน่  

135 1442321 กลุมชาติพนัธ์ุในอินโดจีน่   ผาน่   

136 1443200 กฎหมายกบสังคมั    ผาน่  

137 1443300 กฎหมายสาํหรับการทองเท่ียว่   ผาน่   

138 1445221 เศรษฐกจและการเมืิ องกลุมประเทศอินโดจีน่   ผาน่  

139 1443201 กฎหมายธุรกจิ   ผาน่   

140 1443301 กฎหมายธุรกจ ิ 1   ผาน่  

141 1451120 สังคมชนบทและสังคมเมือง   ผาน่  

142 1451170 พลวตัสังคมไทย  ผาน่   

143 1451200 ทฤษฎีพืนฐานทางสังคมศาสตร์้    ผาน่  

144 1451202 ชายแดนศึกษา  ผาน่   

145 1451203 ธรรมาภิบาลเพ่ือการพฒันา   ผาน่  

146 1451250 สิทธิมนุษยชน   ผาน่  

147 1451300 การวางแผนและประเมินผลโครงการ  ผาน่   

148 1451330 ภมิูปัญญาทอ้งถินกบการพฒันา่ ั    ผาน่  

149 1451480 สัมมนาประเดน็การพฒันา  ผาน่   

150 1451481 การฝึกงานภาคสนาม  ผาน่   

151 1451482 การศึกษาอิสระทางสังคมศาสตร์   ผาน่  

152 1452221 ชุมชนกบการจดัการทรัพยากรนาํั ้   ผาน่   

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว  

153 1446200 จิตวทิยาการทองเท่ียวและบริการ่    ผาน่  



 

 

8 

ลาํดบั รายวชิา ผลการพจิารณา 

154 1447300 การประชาสัมพนัธ์เพ่ือการทองเท่ียว่   ผาน่   

155 1433361 ภมิูศาสตร์การทองเท่ียว่    ผาน่  

156 1449200อุตสาหกรรมการทองเท่ียว่   ผาน่   

157 1449201 ไทยคดีศึกษาเพ่ือการทองเท่ียว่    ผาน่  

158 1449220 การจดัการทวัไปเพ่ือการทองเท่ียว่ ่   ผาน่   

159 1449222 การบญัชีเพ่ือการทองเท่ียว่    ผาน่  

160 1449302 การปฏิบติัการทองเท่ียว่   ผาน่   

161 1449400 การวางแผนและการพฒันาการทองเท่ียว่ อยาง่ ยงัยนื่    ผาน่  

162 1449491 การฝึกงาน ผาน่   

163 1439100 พลศึกษา 1  ผาน่  

  1-2 วงิเพ่ือสุขภาพ่   ผาน่   

  7,8,9  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   ผาน่  

  10,11  ฝึกดว้ยนาํหนกั้   ผาน่   

  14 ศิลปะการป้องกนตวั ั (BBA)  ผาน่  

164 1439101 พลศึกษา 2  ผาน่   

  1,2,3 ปิงปอง   ผาน่  

  4,5,37   มวยไทย  ผาน่   

  6,7 ฟุตบอล   ผาน่  

  8,9 ลีลาศ  ผาน่   

  10,11,12,13 แบดมินตนั   ผาน่  

  14,15  วายนาํ่ ้   ผาน่   

  22,23 เทนนิส   ผาน่  

  29,30,31,32 วอลเลยบ์อล   ผาน่  

  33,34,35,36 บาสเกตบอล็   ผาน่   

165 1439102 นนัทนาการเบืองตน้้    ผาน่  
 

ทงันีท่ีประชุมไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกยวกบเร่ืองผลการเรียนของนกัศึกษา โดยมีรายละเอียด้ ้ ่ ี่ ั  
ดงันี ้  
  1. รายวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร  ซ่ึงเป็นวิชาศึกษาทวัไปของนกัศึกษาทุกคณะ ่  มีนกัศึกษา
ติด F เป็นจาํนวนมาก  เน่ืองจากนกัศึกษาสงงานท่ีลอกจากเอกสารอ่ืนๆ  และทาํคะแนนสอบไดน้อ้ย  ในการนี่ ้
คณบดีจึงแจง้วาจะไดเ้สนอตอมหาวิทยาลยัเพ่ือพจิารณาเร่ืองเกณฑก์ารรับเขา้นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั่ ่
อุบลราชธานีเพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีมาตรฐานมากขึน ้  
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  2. รายวิชาในหลกัสูตรภาษาไทยและการส่ือสารท่ีประชุมเสนอวา ในชนัปีท่ี ่ ้ 1 และ 2  ควรจะจดั
แผนการศึกษาเป็นรายวิชาทางทฤษฎีเป็นพนืฐานให้้ แก่นกัศึกษากอน  เพื่อจะไดมี้ความรู้่ เร่ืองการวิเคราะห์ตีความ
ในรายวิชาท่ีจดัใหใ้นชนัปีท่ีสูงขึนตอไป  ้ ้ ่  
  3.  รายวิชาเอกของหลกัสูตรแตละหลกัสูตร่     ท่ีประชุมเสนอวาอาจารยค์วรศึกษาพืนฐานของ่ ้
นกัศึกษากอนเรียน  เพื่อปรับแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา่ ั   เพราะคาคะแนน่
รายวิชาเอกของแตละหลกัสูตรจะมีผลตอการสมคัรงานของนกัศึกษาเม่ือสาํเร็จการศึกษาแลว้ ่ ่  
  4. การรับนกัศึกษาในแตละกลุมการเรียน   ท่ีประชุมเสนอวาหากเป็นรายวิชาท่ีแบงกลุมการ่ ่ ่ ่ ่
เรียนออกเป็นหลายกลุมการเรียน  สาขาวิชาควรพิจา่ รณาจดันกัศึกษาในแตละกลุมการเรียนใหมี้จาํนวนท่ีเทากน่ ่ ่ ั
หรือใกลเ้คียงกนดว้ย ั  
  5. รายวิชาทุกรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์    ขอใหล้งคะแนนดิบไวใ้นระบบ  Reg. ดว้ย เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและเกบขอ้มูลดงักลาวอยางมีประสิทธิภาพ็ ่ ่  
  6. รายวิชาท่ีเป็นรหสัและช่ือวิชาเดียวกนแมจ้ะมีหลายกลุมการเรียนและนกัศึกษาคนละกลุมกนั ่ ่ ั
กาหนดให้ํ มีมาตรฐานในการจดัการเรียนการสอน การฝึกปฏิบติัและการตดัเกรดแบบเดียวกนั 
  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอืน่ ๆ   
5.1    การเทยีบเคยีงรายวชิาสอนกบัคณะรัฐศาสตร์ 

             ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาวาตามท่ีคณะรัฐศาสตร์่     ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรรัฐประศาสน 
ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิน่   ซ่ึงในปีการศึกษา  2549  มีนกัศึกษาท่ีไดรั้บเกยรตินิยมเป็นจาํนวนี
มากและท่ีประชุมผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัไดอ้นุมติัแลว้นนั ซ่ึงในกรณีดงักลาวมีความเกยวเน่ืองกบคณะศิลปศาสตร์  ้ ่ ี่ ั
คือ  มีบางรายวิชาท่ีเปิดสอนขณะนนัเป็นรหสัวิชาของคณะรัฐศาสตร์  ซ่ึงสอนโดย้ อาจารยค์ณะรัฐศาสตร์  ตอมามี่
การปรับรหสัวิชาใหเ้ป็นของคณะศิลปศาสตร์  ดงันนั้   รหสัวิชานีกจะปรากฏใน  ้ ็ Transcript  ของนกัศึกษา  ดงันนั้
จึงขอหารือท่ีประชุมวาในปี่ การศึกษา 2549  คณะศิลปศาสตร์ไมได้่ เป็นผูส้อน   จึงจะขอปรับเป็นรหสัวิชาเดิม
ของคณะรัฐศาสตร์  แลว้แจง้เทียบเคียงรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์   
  มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
5.2    การพจิารณานักศึกษาโควตาช้างเผอืก 

ประธาน    เสนอท่ีประชุมพจิารณาวา่นกัศึกษาโควตาชา้งเผอืก  ท่ีมหาวิทยาลยัไดจ้ดัสอบ 
คดัเลือกไปแลว้  เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2552  นนั  ไมมีผูผ้านการคดัเลือก ้ ่ ่  เน่ืองจากคะแนนไมถึงร้อยละ  ่ 80 แต่
เม่ือพิจารณาคะแนนแลว้เห็นวามหาวิทยาลยัไดมี้การตงัเกณฑค์ะแนนท่ีสูงเกนไป  จึงขอเสนอท่ีประชุมวาจะขอ่ ิ ่้
เรียก  2  อนัดบัแรก  มาสอบสมัภาษณ์  เน่ืองจากไดค้ะแนนร้อยละ  76  และ  73  โดยจะตรวจสอบคะแนนเทียบ
กบคณะอ่ืน ๆ  จากกองบริกาั รการศึกษาตอไป่  
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  มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเ้รียกผูผ้านการสอบขอ้เขียนของคณะใน  ่ 2  อนัดบัแรก  
มาสอบสมัภาษณ์   หากคณะไดห้าขอ้มูลเพิมเติมจากกองบริการการศึกษาแลว้ไมผดิระเบียบ่ ่  
 
5.3  การเพิม่ความเข้มงวดในการคมสอบุ  

ผูช้วยคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษา่ ั       หารือท่ีประชุมเกยวกบี่ ั การเพิมความเขม้งวดใน่  
การคุมสอบ   เน่ืองจากจากการตรวจขอ้สอบพบขอ้สงสยัในการทาํขอ้สอบของนกัศึกษา   

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์   เสนอ 
มหาวิทยาลยัเกยวกบี่ ั การเพมิความเขม้งวดในการคุมส่ อบใหม้ากขึน้  
 

ปิดประชมเวลาุ     13.30 น. 
 
 
 


	ผู้มาประชุม 
	ผู้ไม่มาประชุม
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