
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  5 / 2554 

วันพฤหสับดีที ่ 26  พฤษภาคม  2554    เวลา  09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4   ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นางสายสนีุ   ชัยมงคล    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายสมภพ   โสพัฒน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

10.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร              กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาวปรียาภรณ์   เจรญิบุตร   กรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา       

4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ   เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตําราและหนังสือเพื่อเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ     

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงาน 
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ประเภทตําราและหนังสือเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี
หนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  ซึ่งกําหนดไว้ว่า  ตํารา
จะต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา   และหนังสือต้องเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่เดือน   โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    ที่ใช้ในการเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด  ก่อนรับเร่ืองไว้พิจารณา  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ผลการทาบทามให้รับตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ     

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการทาบทามให้รับตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีผูต้อบรับการทาบทามจํานวน  10  ท่าน  ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ ์

2. นางอรวรรณ  ชยางกูร 

3. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบุญ 

4. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 

5. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน 

6. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ  บุญ-หลง 

7. นายโอภาส  เขียววิชัย 

8. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 

10. ศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3  รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ    
มะโนรมย์   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรยีา  วิสัยจร  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์   และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร    ได้สง่รายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  

ครั้งที่  2  แล้ว  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2554  และวันที ่ 1  พฤษภาคม  2554  ตามลําดับ  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที.่..) พ.ศ..... 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมเก่ียวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
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วิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ.....  เก่ียวกับผลสํารวจเรื่อง  องค์กรต่อต้านการทุจริตนานาชาติ  ครั้งที่  13  
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเฉพาะค่านิยม  ในส่วนของเยาวชนในหลายประเทศ  รวมถึงประเทศ
ไทย  ปรากฏว่าเยาวชนเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เป็นเรื่องยอมรับได้และไม่ได้เป็นเร่ืองร้ายแรงหรือแปลกใหม่ใน
สังคม   ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าค่านิยมดังกล่าวไม่ถูกต้อง  และควรทีจ่ะมีการฝึกฝนอบรมและปลกูฝัง  คุณธรรม
ค่านิยมที่ดี  ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกฝงัคุณธรรมและจริยธรรม  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.5  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558       

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยใน
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  โดยมาตรการที่ควรพิจารณาดําเนินการหลัก ๆ 
ดังน้ี 

1. ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีม ี

ประสิทธิภาพ  ต้ังแต่การศึกษาระดับพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมการผลติและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  รวมทั้งภาษาของประเทศ 

สมาชิกอาเซียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีคณุภาพระดับสากล 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสอน / วิจัย / ให้บรกิารวิชาการ / ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมแก่สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2554 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  รายงานผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต ประจําปีการศึกษา  2552      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับรายงานผลการวิเคราะห์ 

ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา  2552  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  และจากผล
การตอบแบบสอบถาม  ทําให้ทราบว่านักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าในการกรอกแบบสอบถามเก่ียวกับการได้
งานทําตรงตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเสนอใหแ้ต่ละหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสร้าง 
ความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรว่าสามารถทํางานด้านใดได้บ้าง  เพ่ือให้ตรงกับหลักสูตรที่เรียน 
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1.8  การส่งหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  (TQF) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

จะประชุมพิจารณาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  (TQF)  รอบแรก  ใน
วันที่  22 – 23  กรกฎาคม  2554   ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งงานวิชาการได้แจ้งให้ประธานหลักสูตรส่ง
หลักสูตรเลม่ปรับปรุง  ภายในวันที่  1  มถินุายน  2554   เพ่ืองานวิชาการจักได้ตรวจสอบและรวบรวมส่งไปยังงาน
พัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.9 การส่งประมวลรายวิชา  ประจําภาคการศกึษา 1/2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าอาจารย์สามารถส่งประมวล 
รายวิชา  ประจําภาคการศึกษา  1/2554   พร้อมใบสรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประมวลรายวิชา ปี
การศึกษา  2553  และ  2554  ที่คุณนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา  หรือส่งผ่านระบบฐานข้อมูลคณะ  
ทั้งน้ี  ขอให้ดําเนินการภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2554   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่3 / 2554     
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  3 / 2554     
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  3 / 2554 
 

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่ 4 / 2554     
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  4 / 2554     
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  4 / 2554 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  การจ้างบุคคลท่ีมีอายุ  60  ปีขึ้นไป   เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2554   

ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  3 / 2554   
ได้อนุมัติให้จ้าง  นางสาวอรุณี  ย่ีทอง   เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  น้ัน  ซึ่งคณะสามารถจ้างบุคคลดังกล่าวเป็นอาจารย์ตาม
เง่ือนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ได้  ดังนั้น  คณะจึงได้
จ้างอาจารย์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยจ้างได้คราวละไม่เกิน  1  ปี  และจ้างได้ไม่เกินอายุ  65  ปี   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่อง  ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น   

  ประธาน    สอบถามความคืบหน้าเร่ืองการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับการให้
ความรู้  เรื่อง เพศศึกษาในวัยรุ่น  ซึ่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  แจ้งว่ามีโครงการจะจัดกิจกรรม
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว    ในภาคการศึกษา   2/2554    โดยอาจจะเชิญวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  ทั้งน้ี  ประธานได้เสนอให้มีการเชิญตํารวจมาให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรในคราวเดียวกัน 
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 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
3.3  การทําความสะอาดระเบียงอาคารและติดต้ังตาข่าย     

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ 

ประสานไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    เพ่ือใหค้วามรู้เรื่องวิธีการทําความสะอาดเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย  และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม  น้ัน  จึงได้ดําเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันโรคติดต่อจังหวัด
อุบลราชธานี  เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว   ทราบว่าในการทําลายเช้ือโรคที่มากับมูลนกพิราบ  สามารถทําได้โดยไม่ต้อง
สั่งซื้อนํ้ายาพิเศษ  แต่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเช้ือโรคที่ถูกสุขลักษณะ  ดังน้ัน  จึงได้ดําเนินการสั่งซื้อชุดชนิดใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง   และอุปกรณ์ป้องกันที่จําเป็น  พร้อมทัง้แจ้งวิธีการป้องกันเช้ือโรคให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ    
 

3.4  การจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รหสั  54   

                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาที่ได้ค่าคะแนนจากการ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  ต้ังแต่  80  คะแนนขึน้ไป  สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2  
ได้    โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1  ทั้งน้ีหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารเป็นผูร้ับผิดชอบการ
ออกข้อสอบ   ส่วนกองบริการการศึกษารับผิดชอบการรับสมัครและคุมสอบ 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  การจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  2554    
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์   กิจกรรมจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา   2554    เพ่ือให้คณะสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)    และเตรียมการทําแผนกลยุทธ์  (พ.ศ. 2555 – 2559)  ในวัน
เสาร์ที่  9  กรกฎาคม  2554  ณ  โรงละคร  คณะศลิปศาสตร์ 

     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวิชา ปกีารศึกษา  2553    

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษา  ระดับสาขาวิชา  ปีการศึกษา  2553  เมื่อวันที ่ 24-25  พฤษภาคม  2554   คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
  1.  จุดแข็ง 

1. มีโครงการ/ กิจกรรม และรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้รียนในสัดส่วนทีสู่ง 

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุง 
ควรมีการพฒันาระบบการจัดการเอกสารในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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สาขา 
องค์ประกอบ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษาและวรรณคดี

ตะวันออก 
ภาษาและวรรณคดี

ตะวันตก 
ตัวบ่งชี้ 2.1 
จุดแข็ง 

 
1. ทุกสาขาวิชามีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 

3. ทุกสาขามีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะ 1. ควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาในทุกสาขา 

2. ทุกหลักสูตรควรมีการปรับปรุงรายงานการประชุมในด้านการเรียนการสอน และในส่วนของ
การจัดกิจกรรม เพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอน ควรระบุในประมวลรายวิชาให้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ 2.4 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และมีการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ เช่น สภาพปัจจุบันขององค์กร
เป็นอย่างไร ต้องการพัฒนา ด้านใด เป้าหมาย หรือตัวบ่งชี้ใด และมีกิจกรรมใดท่ีตอบสนองแผน
เหล่านั้น  
2. ควรมีการติดตามและตรวจประเมินแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นระบบตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด 

ตัวบ่งชี้ 2.6 
จุดแข็ง 

1. ธรรมชาติของศาสตร์วิชาเอื้อต่อการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. มีการดําเนินการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและศึกษาจากปัญหาจริงอย่าง

เข้มแข็งและต่อเนื่อง  
3. ควรส่งเสริมและดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมมีการสรุปผลเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่

ดีของทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ 2.6 
จุดแข็ง 
 (แยกภาค) 

1. มีบุคลากรท่ีอยู่ใน
วัยทํางานและมีความ
ทันสมัยและเข้ากับ
นักศึกษาได้ดี มีเทคนิค
การสอนดี ทําให้ผล
การประเมินจาก
นักศึกษาเฉล่ียสูง จึง
ควรมีการระดมความ
คิดเห็นและเผยแพร่ใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ควรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามรอบ
ระยะเวลา 
 

1. มีบุคลากรท่ีอยู่ในวัย
ทํางานและมีความ
ทันสมัยและเข้ากับ
นักศึกษาได้ดี มีเทคนิค
การสอนดี ทําให้ผลการ
ประเมินจากนักศึกษา
เฉลี่ยสูง จึงควรมีการ
ระดมความคิดเห็นและ
เผยแพร่ในระดับ
มหาวิทยาลัย 

 
 

1. หลักฐานท่ีใช้ใน
การตรวจประเมิน
ควรสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรในแต่ละข้อ 
 

 

ข้อเสนอแนะ 2.6 1. ควรมีหลักฐานการทํา KM หรือวิจัยสถาบันท่ีใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนท่ีชัดเจน โดยมี
หลักฐานเปรียบเทียบประมวลรายวิขาการเก่า-ใหม่ ตามผลการจัดทํา KM หรือวิจัยสถาบัน (2.6) 
2. ควรให้ทุกรายวิชาส่งแผนการปรับปรุงรายวิชาจากผลการประเมินรายวิชา  
 

ตัวบ่งชี้ 2.8 
ข้อเสนอแนะ 

 
โครงการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาควรมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและประเมินได้ (2.8) 



 
 

7 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
สาขา 

องค์ประกอบ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษาและวรรณคดี

ตะวันออก 
ภาษาและวรรณคดี

ตะวันตก 

จุดแข็ง มีงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และภายนอก  
ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง 

คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์นําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

สาขา 
องค์ประกอบ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก 

ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

จุดแข็ง อาจารย์ที่มีความรู้ใน
สาขาวิชาอยู่ในฐานะท่ี
เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน/
ท้องถ่ิน 

อาจารย์ที่มีความรู้ใน
สาขาวิชาอยู่ในฐานะที่
เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน/
ท้องถ่ิน 

โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมมีความชัดเจน
ในการบูรณาการเข้ากับ
รายวิชาทุกหลักสูตร 
 

มีกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ี
หลากหลายและ
มากมาย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง 

1. ควรสนับสนุน 
ให้อาจารย์ทํากิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

2. ลักษณะของ 
กิจกรรมโครงการและ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมควรมีความ
หลาก 
หลายมากขึ้น 

 

1. ปรับปรุงการ 
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเองในส่วน
รายละเอียดกิจกรรม
ของสาขาวิชา ผลการ
ดําเนินงาน และการ
เรียนการสอน 
2. สนับสนุนให้ 

อาจารย์ทําโครงการ
บริการวิชาการท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

1. ควรนําโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
มาบูรณาการกับ
งานวิจัยในทุกหลักสูตร 

1. ควรนําผล 
การดําเนินโครงการ
และกิจกรรมต่อยอด
ไปสู่การทําวิจัยให้
มากขึ้น และ
สนับสนุนให้อาจารย์
ทํากิจกรรมหรือ
โครงการบริการ
วิชาการท่ีเชื่อม 
โยงไปสู่การทําวิจัย
ในอนาคต 

2. นําผลสรุป 
การดําเนินโครงการ
มาวิเคราะห์ภาพรวม
ของกิจกรรมของสขา
วิชาเพ่ือวางแผน
บูรณาการให้
ครอบคลุมท้ังการ
เรียนการสอน และ
ต่อการวิจัย 

   
ทั้งน้ี  คณะจะต้องเตรียมการประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ ในวันที ่ 23-24  มิถุนายน  2554 
ในการน้ี  นางสาวปรียาภรณ์  เจรญิบุตร  กรรมการตรวจประเมินระดับสาขาวิชา ได้ให้ข้อเสนอ 

แนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน  ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2554  ดังน้ี 

1. เอกสารประกอบที่เป็นรายงานการประชุมควรมีการใช้ปากกาเน้นคําในจุดที่สําคัญเพ่ือให ้
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารได้ง่ายขึ้น 
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2. การดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ  ควรเน้นว่าจะใช้ในรายวิชาใดบ้าง  และจะมกีาร 
บูรณาการต่อเป็นงานวิจัยเรื่องใดบ้าง 
   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษา  ตรวจสอบคะแนนจาก 
การประเมินว่ามีตัวบ่งช้ีใดบ้าง  ที่คณะกรรมการประเมินให้คะแนนตํ่ากว่าสาขาวิชาประเมินตนเอง   ขอให้ส่งเร่ือง
อุทธรณ์    พรอ้มทั้งแนบเอกสารประกอบในตัวบ่งช้ีน้ัน ๆ   
   

3.7  โครงการดูงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ์   

  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร  ได้เดินทางไปดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรม    เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2558   ณ   ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  
ระหว่างวันที่  15-18  พฤษภาคม  2554  น้ัน  ได้ศึกษาดูงาน  3  แห่ง   ดังน้ี  University of  Malaya   ประเทศ
มาเลเซีย   National  Institute  of  Education,  National  University  of  Singapore  และ  Regional  
Language  Centre  (RELC)  ประเทศสิงคโปร์   ในการน้ี  จะสรุปผลการดูงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
3.8  การปรับเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  นายมิตต   ทรพัย์ผุด  ผู้แทนคณาจารย์   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับการปรับเกณฑ์การประเมิน
เลื่อนข้ันเงินเดือนว่าได้ดําเนินการแก้ไขกับคุณนุชนารถ  โหตระไวศยะ   เรียบร้อยแลว้และจะนําลงเว็บไซต์ต่อไป   
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ   และมอบหมายให้นายมิตต   ทรัพย์ผุด  
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง    และนําเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์    ในฐานะประธานท่ีประชุมการ
พิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2554  หลังจากน้ันให้หัวหน้าสาขาวิชา
แจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบ   และเข้าไปตรวจสอบเกณฑ์การประเมินได้จากเว็บไซต์   หากมแีก้ไขขอให้แจ้งคุณ
นุชนารถ  โหตระไวศยะ  รวบรวมและนําเสนอให้คณะกรรมการประจําพิจารณาต่อไป 
  

3.9  การจําหน่ายหนังสือเรยีน    
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาการจําหน่าย 

หนังสือเรียนให้กับนักศึกษา  ทางสาขาวิชามีมติให้อาจารย์ประจําวิชานําหนังสือไปจําหน่ายให้นักศึกษาในห้องเรียน  
โดยจะโอนเงินให้สํานักพิมพ์วันต่อวัน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.10   การทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพือ่รับทุนโครงการพัฒนากําลงัคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

                      ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่นางสาวสารภี   ขาวดี   นางสาวณัฏยา  ศรีศักดา  และ
นางสาวนวทิวา  พลทม   เข้ารับการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษเพ่ือรับทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในวันที่  23  เมษายน  2554   ณ  อาคารมาลัย หุวะนันท์   สถาบันบัณฑิตพัฒน 
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บริหารศาสตร์น้ัน  บัดนี้  อาจารย์ทั้ง  3 ทา่น    ผ่านการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ    ซึ่งจะได้รับการ
จัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนทุน   ในวันที ่ 4  มถิุนายน
2554 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติรับทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  การพิจารณาอนุมัติการตัดเกรด  ประจําภาคการศกึษา  3/2553    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการตัดเกรด   ประจําภาค
การศึกษา  3/2553   รายละเอียดดังน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มการเรียน  

1411101 ภาษาไทยและการสื่อสาร  1 - 2 

1411102 ภาษาไทยธุรกิจ  1 

1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  1 
1411211 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงธุรกิจ  1 

1412101 ภาษาลาว 1 1 – 2  

1415101 ภาษาจีน 1  1 

1415202 ภาษาจีน 4  1 

1415472 ภาษาจีนธุรกิจ  1 

1416101 ภาษาญี่ปุ่น 1  1 
1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  1 - 7 

1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1 – 11 

1421200 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.เกษตรศาสตร์  1 

1421202 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.เภสัชศาสตร์  1 

1421203 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.วิทยาศาสตร์  1 - 2 

1421205 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.บริหารศาสตร์ 1 - 2 
1421206 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.มนุษยศาสตร์ 1 

1421241 การอ่านวรรณกรรม  1 

1421302 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

1421305 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 

1421310 ภาษาอังกฤษประยุกต์ 1  1 

1421320 การเขียน 3 1 
1421320 การเขียนรายงาน  1 

1421331 การสื่อสารในกลุ่มชนข้ามวัฒนธรรม  1 

1421406 ภาษาอังกฤษสําหรับนศ.มนุษยศาสตร์ 1 

1431102 ปรัชญาชีวิตและสังคม  1 - 2 

1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล  1 - 2 

1432100 มนุษย์กับอารยธรรม 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มการเรียน 

1432101 วัฒนธรรมไทย 1 
1435100 ดนตรีกับชีวิต  1 

1439100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (การฝึกด้วยน้ําหนัก) 1 

 (การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย)  3 

1439101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (วอลเล่ย์บอล) 1 

 ว่ายน้ํา 2 

1439102 นันทนาการเบื้องต้น  1 
1441100 มนุษย์กับสังคม  1 – 4  

1443300 กฎหมายสําหรับการท่องเท่ียว 1 

1443301 กฎหมายธุรกิจ 1  1 และ 3 

1446200 จิตวิทยาการท่องเท่ียวและบริการ  1 

1447200 มนุษย์กับการสื่อสาร  1 – 4  

1449200 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  1 
1449302 ปฏิบัติการท่องเท่ียว  1 

1451203 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา  1 
 
  ทั้งน้ี  มีบางรายวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน  รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามประกาศคณะศิลปศาสตร์  
เร่ือง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  2552  จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับ
การกําหนดจํานวนนักศึกษาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และเห็นชอบให้งานวิชาการแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์   
เร่ือง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  ปี พ.ศ. 2552     โดยให้กําหนดจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนในภาค 
ฤดูร้อน  ดังนี้ 

1. กลุ่มภาษา  รบันักศึกษาไม่เกิน  80  คน ต่อกลุ่มการเรียน 
2. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับนักศึกษาไม่เกิน 150  คน ต่อกลุ่มการเรียน 
3. กลุ่มพลศึกษา    รับนักศึกษาตามจํานวนที่เปิดสอนในภาคปกติ 

 

4.2  การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ       

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับการจัดเตรียมเอกสารใน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ    ซึ่งจะมกีารประเมินในวันที่  23-24  มิถุนายน  2554    ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน มีดังน้ี 

1.  รองศาสตราจารย์ดํารงค์   ทวีแสงสกุลไทย      ประธานคณะกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์   ปิตาคะโส กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี   พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา   บุญจูง  กรรมการ 

5.  นายฐิติเดช   ลือตระกูล   กรรมการ 
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6.  นายสง่า   ทับทิมหิน    กรรมการ 

7.  นางกุลธรา   มหาดิลกรัตน์   กรรมการ 

8.  นางสาวสายใจ  จันเวียง   เลขานุการ 

ทั้งน้ี   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ   จะสามารถกรอกข้อมูลในระบบ  CHE  online       

ได้ในวันที่  30  พฤษภาคม  2554  ซึ่งคณะควรจะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลพร้อมรับการประเมินภายในวันที่  10 
มิถุนายน  2554   ดังน้ัน  จึงเสนอให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาเอกสารในแต่ละองค์ประกอบอีกครั้งก่อนมี
การประเมิน 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชิญคณะกรรมการประจําคณะ  ประชุมเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ  ในวันที่  11  มถิุนายน  2554  เวลา  09.30  น.  ณ ห้อง
ประชุมดอกจาน  4   
 

4.3  แนวปฏิบัติการใชห้้องเรียนนอกตารางและแนวปฏิบัติการใช้หอ้งต่าง ๆ ในคณะศิลปศาสตร์      

   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียน
นอกตารางและแนวปฏิบัติการใช้ห้องต่าง ๆ  ในคณะศลิปศาสตร์   เน่ืองจากคณะมีการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจํานวน
มาก  โดยระหว่างเดือนตุลาคม  2553 – กมุภาพันธ์  2554  คณะมคี่าไฟฟ้าที่ต้องชําระ   เป็นจํานวน  794,553.14  
บาท   และมีคา่ใช้ไฟฟ้าที่ไปใช้อาคารเรียนรวม  1 – 5  อีกเดือนละ  116,740  บาท  ดังน้ัน  ในระยะเวลา  5  เดือน
ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2554  ถงึเดือนกุมภาพันธ์  2554  คณะต้องชําระค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,366,736.97  บาท   
   ในการน้ี  ได้เสนอประเด็นเกี่ยวกับการใช้ห้องของคณะเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน  ดังนี้ 

   1.  เสนอปรับแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียน  เพ่ือให้มีความชัดเจนเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่อนุมัติให้ใช้เน่ืองจากแบบฟอร์มเดิมไม่มีกําหนดเวลาทําให้นักศึกษาใช้ห้องเป็นเวลานาน 

   2.  การพิจารณาใช้ห้องที่อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากมีบาง
โครงการได้ดําเนินการเสร็จสิน้ไปแล้วแต่ยังมีการใช้ห้องของคณะเช่นเดิม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

  1. เห็นชอบให้ปรับแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียน  โดยระบุเพดานเวลาที่สิ้นสุดใน
การใช้ห้อง  ดังนี้ 

1.1  การใช้ห้องเพ่ือการเรียนการสอน  สามารถขอใช้ได้ต้ังแต่เวลา  08.00 – 20.00 น.   

1.2  การใช้ห้องเพ่ือการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ  สามารถขอใช้ได้ต้ังแต่  เวลา  08.00 – 21.00  น.  และ 

ต้องได้รับการเซ็นรับรองจากอาจารย์   ที่ปรึกษากิจกรรมดังกล่าว  โดยผู้ขอใช้ห้องติดต่อรับแบบฟอร์มที่คุณนีลนารา  
ศรสีําราญ  นักวิชาการศึกษา  และต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะสามารถใช้ห้องได้   

1.3  การใช้ห้องบัณฑิตศึกษาของปริญญาโท  เห็นชอบให้มกีารใช้ห้องระหว่าง  08.30 – 20.00  น. 

  2. พิมพ์บันทึกข้อความติดประกาศแจ้งให้โครงการย้ายออก  ภายใน 15 วัน  หากไม่ดําเนินการคณะ
จะดําเนินการ  ในส่วนที่เก่ียวข้องเหมาะสมต่อไป 
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4.4  ขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์  พ.ศ.2554 – 2556 

  ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์  พ.ศ.2554 – 2556 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการประจําคณะนําไปศึกษาก่อน  และนํามา
พิจารณาในคร้ังต่อไป   พร้อมเชิญนายสุวภัทร  ศรีจองแสง    ประธานการจัดการความรู้ของคณะ   เข้าร่วมประชุม 

ในครั้งต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   การจดทะเบียนชุมนมุ 

                     รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    หารือที่ประชุมเก่ียวกับกลุ่มนักศึกษาที่ใช้ช่ือ
ว่า  English Crazy Club  ซึ่งใช้ห้องสโมสรนักศึกษาเป็นที่ทํางานน้ัน  ควรจะจดทะเบียนชุมนุมให้ถูกต้องหรือไม่ 
เน่ืองจากหากจดทะเบียนให้ถูกต้อง  จะเป็นประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งให้นักศึกษา
ดําเนินการจดทะเบียนชุมนุมให้ถูกต้องต่อไป 
 

5.2   การติดตารางเรียนหน้าห้องเรียนตา่ง ๆ 

                      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   หารือที่ประชุมเก่ียวกับการติดตารางเรียนหน้า
หน้าเรียนต่าง ๆ  เน่ืองจากใกล้จะเปิดภาคการศึกษา 1/2554  แล้ว แต่ยังไม่มีตารางเรียนติดที่หน้าห้องเรียนเหมือน
เช่นภาคการศึกษาที่ผ่านมา  

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  และสําเนาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย  
 

5.3  ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญาโท  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาโท  ประจําภาคการศึกษา  2/2553   ดังน้ี 

ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส ชื่อ รหัส 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ  สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
นางสุวภา   
ภิญโญภาพ 4914300252 

นางสาวกิตติกาญจน์  
หาญกุล (ก) 4914300263 นายชูไท  วอทอง 4914300049 

    นายนิวัฒน์  สงมา (ก) 4914300298 นายปกเกศ  กฤตยาวรกุล 4914300069 

        นางพณิดา  ย่อมมี 4914300072 

        นางสาวพรรษพร  พันธุ์น้อย 4914300087 

        นางสาวรติรส  พิพิธภักดี 4914300104 

        นางอลิษา  พิมวงษา (ก) 4914300133 
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  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. นักศึกษาที่มีการค้นคว้าอิสระ  จะอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม 

ระเบียบบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  จะอนุมัติการสําเร็จการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีบทความที่เขียนจาก Thesis  

และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแลว้  ทั้งน้ี  ให้แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย 
 

5.4  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา
ของนางสาวสุวัฒนา  สุพิพัฒน์มงคล  รหัส  5414403490   ซึ่งเดิมศึกษาท่ีคณะนิติศาสตร์  และได้สอบคัดเลือกใหม่  
เข้ามาศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  รายวิชาที่ขอเทียบ  จํานวน  6  รายวิชา  ดังนี้ 

 
รายวิชาที่ขอเทียบโอน เกรดที่ได้รับ 

1.  คอมพิวเตอร์ทั่วไป C 
2.  กิจกรรมพลศึกษา 1     B 
3.  ประวัติศาสตร์ระบบกฎหมาย C+ 
4.  กิจกรรมศลิปะและการดนตรีพ้ืนฐาน C+ 
5.  หลักรัฐศาสตร์ C 
6.  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต B 

 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.5  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

  ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับกําหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์  เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  และนายสมภพ  โสพัฒน์  
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้ขออนุมัติลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2554  ดังนั้น  จึงเสนอ
กําหนดการสรรหา  ดังนี้ 

 

ลําดับ การดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่ 1 

-  เพ่ือพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
พฤ. 26  พ.ค.  2554 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือ  และรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเสนอ
ช่ือ   พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอช่ือ 
ให้ทราบทั่วกัน    (ก่อนการเสนอช่ือ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

ศ. 27  พ.ค.  2554 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือ หย่อนใบเสนอช่ือ ศ. 3   มิ.ย.  2554 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที ่ 2  
- เปิดหีบเสนอช่ือและรวบรวมรายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ   

ศ. 3   มิ.ย.  2554 
15.30 – 17.00 น. 
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- ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและดําเนินการ

ทาบทาม 
5 ผู้ได้รับการเสนอช่ือตอบรับการทาบทาม ภายใน   พ. 8  มิ.ย. 2554 

 
6 คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายช่ือบุคคลสมควรดํารงตําแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชา จากใบตอบรับการสรรหา  ทั้งน้ี  หากมีผู้ตอบรับ
มากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

ศ. 10  มิ.ย. 2554 

7 เสนอช่ือผู้ได้รับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย จ. 13  มิ.ย. 2554 
  

  ในการน้ีหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้ขอหารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ
คณะและภาระงานของหัวหน้าวิชาและประธานหลักสูตร  เน่ืองจากบางกิจกรรมมีการบริหารงานที่ซ้ําซ้อนกันอยู่   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  เห็นชอบตามกําหนดการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 

2.  โครงสร้างการบริหารงานของคณะ  จะใช้ไปสักระยะหน่ึงก่อน 

3.  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ช่วยสรุปภาระงานพร้อม 

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน  หรืองานที่สาขาวิชายังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จํานวน  1  หน้า  เพ่ือส่งมอบให้กับ
หัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ดําเนินการต่อไป 
 

 

 

5.6   การเปิดสอนรายวิชาภาษาเวียดนามให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

                      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดสอนรายวิชา
ภาษาเวียดนามให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม  ในภาคการศึกษา 1/2554   ดังน้ี 

 1.  ภาษาเวียดนาม 1 

 2.  ภาษาเวียดนาม  3 

 3.  การแปลภาษาเวียดนาม 2   

 4.  ภาษาเวียดนามในสื่อสารมวลชน 

 5.  การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนาม 2   

 ทั้งน้ี นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  อาจารย์หลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม จะขอจ้าง
อาจารย์พิเศษ เพ่ือมาช่วยสอนในภาคการศึกษา  2/2554  ต่อไป 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ ให้เปิดสอนทั้ง 5 วิชา  ในภาคการศึกษา  1/2554  แต่ใน
วิชาที่ 5 ให้นับหน่วยกิต  เพ่ือเป็นภาระงานประกอบการประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน  แต่ไม่สามารถนํามาคิดรวมกับ
การเบิกค่าสอนเกิน 
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5.7   การสอนท่ีวิทยาเขตมุกดาหาร 

                      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าในระบบ Reg. มีการแสดง
ตารางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปภาษาไทยกับการสื่อสาร ที่วิทยาเขตมุกดาหาร    ซึ่งคณะศิลปศาสตร์
เป็นผู้สอน  จึงหารือที่ประชุมว่าวิทยาเขตมุกดาหารได้ติดต่อมาเมื่อไหร่  อย่างไร   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติว่าวิทยาเขตมุกดาหารยังไม่ได้มีการติดต่อมา  ดังนั้น  ในภาค
การศึกษา 1/2554  คณะศิลปศาสตร์จะไม่ไปสอนที่มุกดาหาร  ส่วนภาคการศึกษา  2/2554   ทางวิทยาเขต
มุกดาหารต้องแจ้งตารางเรียนมาล่วงหน้า  เพ่ือคณะจะได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องได้ทัน 

 

5.8  การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่  

ในวันที่  27  พฤษภาคม  2554   ในช่วงบ่าย  ณ  โรงละคร คณะศลิปศาสตร์    จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมงาน
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    18.00  น. 
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