
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ / 2554 

วันจันทรท์ี่  9  พฤษภาคม  2554    เวลา  13.00  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.  นางสายสนีุ   ชัยมงคล    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

8.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ติดราชการ           

2.  นายสมภพ   โสพัฒน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ติดราชการ    
        

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาววกุล  ธีรวงศกร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

5.  นางสาวจิรายุ  สินศิร ิ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

6.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

7.  นางพัชรี   ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการศึกษา          
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  



 
 

2 

  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปเดิมกับรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ปี พ.ศ. 2552 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีส่งเร่ืองการเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปเดิมกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปใหม่ปี พ.ศ. 2552 ถึงคณะ  ในการน้ี  จึง
ขอให้สาขาวิชาพิจารณาการเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวว่าสามารถเทียบแทนกันได้หรือไม่ โดยงานวิชาการจะส่ง
รายละเอียดถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่เก่ียวข้องพิจารณาในลําดับต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   
   - 
 
ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 
    
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุง/ เปิดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ปี พ.ศ. 2554 

  ประธาน  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร/ เปิดหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2554 จํานวน 11 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

2. หลักสูตรวิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

3. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2554 

4. หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

5. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6. หลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

7. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

8. หลักสูตรวิชาโทประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

9. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

2554 
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10. หลักสูตรวิชาโทภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 

11. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ในการน้ี คณบดีเสนอให้พิจารณารายละเอียดของ มคอ.2 ไปพร้อม ๆ กนั เพ่ือจะได้ทราบแนวทาง 

ในการจัดทําและสามารถนําไปปรับรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรต่อไป   โดยพิจารณาจาก  มคอ.2   หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร/ เปิดหลักสูตร  

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2554 ดังกล่าว โดยขอให้แต่ละหลักสูตร
พิจารณาทบทวนรายละเอียดใน มคอ. 2 ดังน้ี 

1. หมวดที่ 1  

- ข้อ 5.3 ควรระบุเป็น “รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ” 

- ข้อ 11.1 และ 11.2 ควรกล่าวถึงสถานการณ์โลกปัจจุบัน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงัคม  

วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงมาถึงการวางแผนหลักสูตร ความจําเป็น ความสําคญัในการปรับปรุง/ เปิดหลักสตูรแต่ละ
หลักสูตร 

- ข้อ 13 เรียงลําดับหมวดวิชา เช่น วิชาเฉพาะ  วิชาโท วิชาเลือกเสรี  

2. หมวดที่ 2 

- ข้อ 1.1 พิจารณาระบุให้สอดคล้องกับ หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 และ 11.2  

- ข้อ 1.3 พิจารณาปรับให้ชัดเจนโดยแยกเป็นข้อ ๆ ในแต่ละประเด็น 

- ข้อ 2.3 ปรับค่าเฉลี่ยจาก “3.50” เป็น “3.51” 

3. หมวดที่ 3   

- ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการการเขียนคําอธิบาย 

รายวิชา 

- ข้อ 5.6.1-5.6.3 (ถ้ามี) ให้อธิบายกระบวนการทํางานจริง ๆ ของแต่ละหลักสูตร 

4. หมวดที่ 4  ข้อ 2 ให้ระบุเฉพาะรายละเอียดที่หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ และระบุรายละเอียดใน  

Mapping ให้สอดคล้อง 

5. หมวดที่ 5-7 ให้ใส่รายละเอียดในลักษณะเดียวกัน ตามเอกสารแนบ ยกเว้นหมวดที่ 7 ขอ้ 2.2.1  

และ 2.3 ให้แต่ละหลักสูตรระบุข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร  
 
4.2 การพิจารณาการขออนมัุติเทียบรายวิชา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา  
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1421 203   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์   กับรายวิชา 1421 201   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา  2/2553   ทั้งน้ี    ผา่นการพิจารณาเห็นชอบใน
เบ้ืองต้นจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.3 การพิจารณาการเทียบรายวิชา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา
ของนางสาวกาญจณภัช  เย็นใจ  รหัส  5314403334    นักศึกษาคณะศลิปศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีน  จํานวน  6  
รายวิชา   รายละเอียดดังน้ี 
 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน เกรดท่ี
ได้รับ 

รายวิชาท่ีต้องการเทียบโอน เกรดท่ี
เทียบได้ 

1) 1101 143 การจัดการสิ่งแวดล้อม C+ 1) 1101 143 การจัดการสิ่งแวดล้อม C+ 

2) 1708 110 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 C+ 2) 1708 110 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 C+ 

3) 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 C+ 3) 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 C+ 

4) 1439 100 กิจกรรมพลศึกษา 1 B 4) 1439 100 กิจกรรมพลศึกษา 1 B 

5) 1702 210 หลักการตลาด C 5) 1702 210 หลักการตลาด C 

6) 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 C 6) 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 C 
  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.4 การพิจารณาการขออนมัุติสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 

ต่างประเทศ   ภาคการศึกษา  2/2553   จาํนวน  2  คน  ได้แก่   MissDu  xiaohuan  รหสั 5114600010  และ   
Mr.Zhang  Hanping  รหัส 5114600023 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 
4.5 การยืมเงนิเพื่อชําระหนีค้่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 

  คณบดี หารือที่ประชุมเก่ียวกับการที่มหาวิทยาลัยขอยืมเงินจากคณะต่าง ๆ เพ่ือนําไปชําระหน้ีค้าง
ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแผนการผ่อนชําระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้า  ที่มหาวิทยาลัยได้เสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รวม
ยอดหน้ีค่าไฟฟ้า  เป็นเงินประมาณ  58  ล้านบาท  ในการนี้  คณบดีให้ข้อมูลว่า   ปัจจุบันคณะมีเงินรายได้คงเหลือ
ประมาณ  4.3  ล้านบาท   และจะมีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะตามรอบการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
เข้ามาอีก  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณายอดเงินที่จะให้มหาวิทยาลัยยืมเพ่ือชําระหน้ีค้างชําระค่าไฟฟ้าข้างต้น 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินยืมชําระหน้ีค้างชําระค่าไฟฟ้าดังกล่าวจากเงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์  เป็นจํานวนเงิน 3,000,000 บาท  

 
ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

 - 

 
เลิกประชุมเวลา    17.00  น. 
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หมวดท่ี  5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  2553 หมวดที่  6  หมวดที่  7 และหมวดที่ 8    
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา :  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
 (1)  ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งหลักสูตร คณะ/สถาบัน และนําไปดําเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  

 (2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา เพ่ือนําผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 (3) การทวนสอบในแต่ละปีการศึกษา ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
และผลการสอบแต่ละปีการศึกษา ว่าเป็นไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา/หลักสูตรตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้  

 (4) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 (1) ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  

ในด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

 (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ  

 (3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

 (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

 (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรม อาทิ  จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล    จํานวนรางวัลทางสังคม  
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ    จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2553  หมวดที่  13 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ :  

เอกสารแนบ 
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 1.1  เมื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะ  อาจารย์ใหม่จะได้รับคู่มือบุคลากรใหม ่ คูม่อืจรรยาบรรณอาจารย์  
คู่มือเกณฑ์การประเมินผลงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง / เพ่ิมค่าจ้าง / เลื่อนข้ันเงินเดือน
สําหรับอาจารย์  คณะศลิปศาสตร์ 
 1.2  ประธานหลักสูตร/ หัวหน้าสาขาวิชา  จะเป็นผู้ช้ีแจงและแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้ทราบถึงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมอบหมายรายวิชาที่อาจารย์ใหม่ต้องรับผิดชอบสอน  
 1.3  ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตร / หัวหน้าสาขาวิชา จะจัดประชุมร่วมกันกับอาจารย์ใน
หลักสูตร/ สาขา เพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน เน้ือหารายวิชา กิจกรรมในรายวิชาและหลักสูตร หากรายวิชาใด
ต้องการเชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจําวิชาจะเสนอขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษต่อคณบดีเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย
แต่งต้ังอาจารย์พิเศษ โดยแนบประวัติส่วนตัวของอาจารย์พิเศษและรายละเอียดการสอน ทั้งน้ีอาจารย์ประจําวิชาจะ
เป็นผู้ประสานงานเรื่องการจัดสอบและการประมวลผลการเรียน 
 1.4.  งานวิชาการและงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จะจัดอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์
ทุกท่าน โดยกําหนดในช่วงภาคการศึกษาต้นของทุกปี  เพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับ
การเรียนการสอนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้งระบบการให้คําปรึกษาทั้งทางวิชาการและแนวทางใน
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา  
 
2.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์ :  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล คณะจัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล จัดเวทีให้อาจารย์นําเสนอวิธีการสอนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง   

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆทั้งที่จัดโดย คณะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกต่างๆโดยมีงบสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุม ภายในประเทศ และงบนําเสนอผลงานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  นอกจากน้ียังจัดสรรเงินรายได้
เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการโดยจัดหาเงิน
สนับสนุนและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

2.3  การจัดอบรมความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่อาจารย์ เพ่ือนําไปสู่
การสร้างมาตรฐานทางการศึกษาของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังน้ี 

1.1. มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร คือมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการนักศึกษา 

1.2 มกีารประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ทั้งผู้สอน และผู้เรียน ตลอดจนทราบปัญหา อุปสรรค เง่ือนไข ข้อจํากัด 
ในการเรียนการสอนที่ผ่านมา  

1.3 มกีารมอบหมายหน้าที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและหลักสูตร การพัฒนาและ
ประเมินหลักสตูร ตามกําหนดเวลา 

1.4 มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุกปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ของรายวิชา 
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1.5 มกีารปรับปรุงหลักสูตรทกุ 5 ปี โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. โดยนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรมีการตรวจสอบ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและรายได้ล่วงหน้าเพ่ือช่วยในการวางแผนงบประมาณเงิน

รายได้ในแต่ละปีเพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์ยังนํามาใช้ในการ
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา เช่น การจัดโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังการจัดสรรรายช่ัวโมงของอาจารย์
พิเศษ 
  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  : มีการประเมินความต้องการหนังสือ ตํารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จาํเป็นของอาจารย์และนักศึกษาเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งโดยสอบถามข้อมูลจาก
ห้องสมุด อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  
  
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ :  กระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ 

 3.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตร/สาขาวิชา ย่ืนเรื่องขออนุมัติจ้างบุคลากรใหม ่
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรการประจําคณะพิจารณาการขออนุมัติจ้างบุคลากรใหม ่
 ขั้นตอนที่ 3 ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา ให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทํา 

      ประกาศและการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม ่ ดังนี้ 
 รายละเอียดกําหนดการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

1) กําหนดการปิดปรับสมัคร 
2) กําหนดการประรายช่ือผู้มีสอบคัดเลือก 
3) กําหนดการสอบคัดเลือก 
4) กําหนดการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน 
5) กําหนดการสอบสัมภาษณแ์ละทดสอบสอน 
6) กําหนดการประกาศผลการคัดเลือก 
7) กําหนดการรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) ต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7 แห่ง   
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
    พ.ศ.2547 
2) สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ 

         ต้องการหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
3) ไมม่ีปัญหาด้านสุขภาพจิต 

 วิธีการคัดเลือก 
1) สอบข้อเขียน 
2) สอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน   

 เกณฑ์การคัดเลือก 
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   ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากําหนด แต่ทั้งน้ีต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 รายช่ือคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ   
 รายช่ือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน 

 ขั้นตอนที่ 4  งานบุคคลจัดทําประกาศและคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ 3.5  
และ 3.6 

 ขั้นตอนที่ 5  ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกตามขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ 6  แจ้งผลการคัดเลือกไปที่มหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 7  ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่งานการเจ้าหน้าที่  

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 3.1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ : หลักสูตรมีการพัฒนาความรู้ และเพ่ิมพูนทักษะ

ให้แก่อาจารย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สําคัญ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล เช่น อาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศ อบรมการสอน การเขียน
รายละเอียดรายวิชา การผลิตสื่อ ตํารา การสัมมนา ไม่น้อยกว่าภาคละ 1  ครั้ง 

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  หลักสูตรมีการแจ้งเวียนข่าวสารเก่ียวกับ 
การเพ่ิมพูนทักษะในการสอนให้แก่อาจารย์ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
การศึกษาต่อ   

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2-3 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบ  

ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานของหลักสูตร 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหน้าที่ในการทบทวนผลการ 

ดําเนินงานของหลักสูตรในด้านต่างๆให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 
สํารวจ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานให้ไม่ 

เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของหลักสูตร  
3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  
        การเชิญวิทยากรพิเศษหลักสูตรทําการคัดเลือกโดยตรวจสอบจากจากประสบการณ์การทํางาน ความรู้

ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
        มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา หรือบางหัวข้อที่ต้องการความ

เช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 

 
4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

       มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้าทํางาน 
       ผ่านกระบวนการสอบแข่งขันทั้งข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการสอบสอน โดยให้ความสําคัญต่อ

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง  
4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบัติงาน  
        จัดการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการบริหารหลกัสูตร 
        เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น โครงการบริการ

วิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถานบัน 



 
 

10 

        จัดระบบโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน 

 
5.  การสนบัสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศกึษา :   

  5.2  การอุทธรณข์องนักศกึษา : กรณีทีนั่กศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะ
ย่ืนคําร้องขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งน้ี
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย และการปกครอง พ.ศ. 2553  
  2)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.  2551 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต :   

- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สังคม และตลาดแรงงาน เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ฯลฯ 
- มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบครบทุกด้านเพ่ือนําผลมาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคลอ้ง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
- มีการสํารวจความพึงพอใจที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม ลักษณะงานด้านความรู้
ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน  และด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 
    เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี 
ให้ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องปี ที่คาดว่ามีผลการดําเนินงาน และหรือใส่จํานวนตัวเลขตามรายละเอียด ใส่เคร่ืองหมาย – 
กรณีที่ยังไม่ถึงครบการดําเนินงานหรือการประเมิน  
 
 

ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5  

1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม   
  ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
  ดําเนินงานหลักสูตร 

/ / / / / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้ง 
   กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
   สาขาวิชา (ถ้ามี) 

/ / / / / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ  
   มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
   การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน 
   ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ 

/ / / / / 
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ปีการศึกษา ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5  

   ปีการศึกษา  
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
   มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)   
   อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
   ปีการศึกษา 

/ / / / / 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
    กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
    ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที ่
   แล้ว 

- / 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
   คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
   หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)  
    ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 50 ต่อปี 

/ / / / / 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
     ใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

- - - / / 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มต่ีอบัณฑิตใหม่  
      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - / 

13.   ร้อยละนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาในเวลาที่ 
       กําหนด  

- - - 80 80 

14.  ร้อยละนักศึกษาที่ตกออก  10 10 9 8 7 

15.  ร้อยละของผลการดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุง 
       ที่กําหนด  

75 75 75 75 75 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละปี 1-6, 8-10, 
14-15 

1-10, 
14-15 

1-10, 
14-15 

1-11, 
13-15 

1-15, 
 

ตัวบ่งชี้ข้อบงัคับ (ข้อท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 12 12 
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