
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ / 2554 

วันศุกร์ที่  2  กันยายน  2554    เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4   ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  นายทรงพล  อินทเศียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

7.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาวดาวเรือง  วิทยารัฐ  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์

4.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ  บุคลากร 

5.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  
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ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ประกาศ เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ   เรื่อง   อัตราการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1)  โดยได้จําแนกเป็นประเภทการใช้  จํานวน   

6  ประเภท  ดังนี้ 

1. แฟลตที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักนกัศึกษา 

2. คณะ  สํานักและหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย 

3. กิจการร้านค้าขนาดเล็ก 

4. กิจการงานก่อสร้างหรือธุรกิจอื่น ๆ 

5. การแข่งขันกีฬา อบรมสัมมนา และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

6. การเช่าสนามกีฬาอเนกประสงค์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2 การจัดทํารา่งสัญญาการยืมเงินจากคณะวชิาต่าง ๆ เพื่อชําระหนีค้่ากระแสไฟฟา้    
ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอยืมเงินจากคณะต่าง ๆ  เพื่อนําไปชําระค่า 

ไฟฟ้าที่ค้างชําระ  ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่เดือนมีนาคม  2553    ถึงเดือนพฤศจิกายน  
2553  เป็นเงินทั้งสิ้น  35,914,200.67  บาทนั้น  มีคณะจํานวน  6  คณะ   ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลยัยืมเงินรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  29,000,000  บาท  ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์  ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยยืมเงินรายได้ของคณะ  จํานวน  
3,000,000  บาท     และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  6/2554   เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม   

2554    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยยืมเงินจากคณะต่าง ๆ    และนําเงินดังกล่าวมาต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  เพิ่มเติม  เพื่อแก้ไขปัญหาหนีค้่ากระแสไฟฟ้าต่อไป   

  ในการนี้  โครงการจัดต้ังกองกฎหมาย แจ้งว่าหนังสือแสดงความยินยอมในการยืมเงินของคณะต่าง 
ๆ   เป็นหนังสอืโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน    อันเป็นพยานเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว    โดยท่ีมหาวิทยาลัย
ไม่ต้องจัดทําสัญญาการยืมเงนิให้แก่คณะต่าง ๆ ขึ้นใหม ่

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การเลือกแนวปฏิบัติหรือตัวบ่งชี้  เพื่อนํามาเสนอผลแนวปฏิบัติที่ดี   
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย  ได้ขอให้คณะเลือกแนวปฏิบัติหรือตัวบ่งชี้  อย่างน้อย 1 ตัวบ่งช้ี  เพื่อนํามาเสนอผลผลการดําเนนิ 

งาน / แนวปฏิบัติที่ดี  ในวันที่ 23  กันยายน 2554 โดยให้อธิบายถึงการทํางานตามเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงาน 

ที่ทําให้ผลงานผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อ นั้น  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  จงึขอเสนอว่าไม่ควรนําเสนอ
เนื่องจากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะในภาพรวมอยู่เพียงระดับดี 3.75 คะแนน  และในแตล่ะ 
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ตัวบ่งช้ีก็ไม่มีตัวบ่งช้ีใดโดดเด่น ที่จะไปถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้   อีกทั้งการประเมินในแต่ละตัวบ่งช้ีแปรผันไปตาม
คณะกรรมการประเมิน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมรบัฟังการบรรยายเรื่อง  “บทบาทอาจารย์ทีป่รึกษาต่อความสําเร็จของนักศึกษา”  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

กําหนดจัดการบรรยาย เรื่อง  “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความสําเร็จของนักศึกษา”  ในวันจันทร์ที ่ 12  กันยายน  
2554  เวลา 13.30 – 15.00  น.  ณ  ห้องสุรนารีสุรสมัมนาคาร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี จังหวัดนครราชสีมา    
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ให้คณะแจ้งช่ืออาจารย์ที่สนใจเขา้ร่วมฟังการบรรยาย  คณะละ
ไม่เกิน  2  คน  ภายในวันที่  5  กันยายน  2554     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานกิจการนักศึกษาสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของ 

คณะ  เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย 

  

1.5 การแนะแนวการศึกษาต่อ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาคณะจะจัด 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา  2554   เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ   เข้าใจถงึการทํางาน  และการศึกษาต่อ  โดยเชิญมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน  (Fullbright)   
มาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ    ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ  TOFEL   
และเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  21  กันยายน  2554  ณ  โรงละคร  คณะศลิปศาสตร์   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.6  การเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าอาจารย์และนักเรียนโรงเรียน 

มัธยมศึกษา จาํนวน 2  โรงเรียน  เข้าเยี่ยมชมคณะและรบัฟังข้อมูลการศึกษาต่อ  ดังนี้ 
1. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี    ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์   จํานวน  2 คน   

และนักเรียน จาํนวน  26  คน  เข้าเยี่ยมชมคณะ  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2554   
2. โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์  จํานวน  6  คน  และ 

นักเรียน  จํานวน  72  คน  เข้าเยี่ยมชมคณะ   เมื่อวันที่  2  กันยายน  2554 

                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม   
   - 
 
ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
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ระเบยีบวาระที่  4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มผีลงานดเีด่น   
                    ประธาน        เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น 
ซึ่งสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจ้งว่าที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย (ปขมท.)  จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ในด้านต่าง ๆ จํานวน  4  ด้าน  คือ  ด้านบริหารดีเด่น  ด้านบริการ
ดีเด่น  ด้านวิชาชีพดีเด่น  และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  จึงขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นที่มี
คุณสมบัติ ตามด้านต่าง ๆ ด้านละ  1  คน  ไปยังสภาอาจารย์  ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน  2554 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้บุคลากรสายสนับสนุนเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทั้ง  4  ด้าน  และ 

เมื่อได้รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว   ให้ทาบทามเพื่อกรอกประวัติผลงาน   เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะพิจารณาต่อไป 
 
4.2  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศกึษา 1/2554   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะ 

ศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา 1/2554  ซึ่งงานสารสนเทศจะนําแบบประเมินดังกล่าว  ลงในฐานข้อมูลแบบ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ  จํานวน  7  หมวด  ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2. ระบบสวัสดิการ 

3. การสร้างบรรยากาศในการทาํงาน 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ / สาขาวิชา 

5. การสื่อสารภายในคณะ / สาขาวิชา 

6. การจัดภูมิทัศน์รอบคณะ 

7. การจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ  กับบุคลากรภายในคณะ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้นําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา  

1/2554   ลงในฐานข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร    และให้เพิ่มการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   

2. ให้เพิ่มเติมคําถามในแบบประเมินความพึงพอใจ ฯ  ดังนี ้
- หมวดสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  ให้แยกข้อ 1.3  ความสะอาดและสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

ห้องเรียนเป็นคนละข้อ 

- หมวดระบบสวัสดิการ  ให้เพิ่มคําถามข้อ 2.7  การบริการร้านอาหาร  ในส่วนความเหมาะสม 
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ของราคา  และคุณภาพของอาหาร 

- หมวดการสร้างบรรยากาศในการทํางาน  ให้เปลี่ยนชื่อเป็น  การทํางานอย่างมีความสุข 

- หมวดการสื่อสารภายในคณะ / สาขาวิชา  ให้เปลี่ยนชื่อเป็น  หมวดการสือ่สารภายในคณะ /  

/ สาขาวิชา / หลักสูตร   และเพิ่มเติมคําถามเกี่ยวกับการสื่อสารในระดบัต่าง ๆ  ดังนี้  ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ 
/ ระหว่างคณะกับบุคลากรภายในคณะ / ระหว่างสาขากับบุคลากรภายในสาขา   และระหว่างหลักสูตรกับบุคลากร
ภายในหลักสูตร    ในส่วนแบบประเมินของนักศึกษาให้เปลี่ยนคําว่า บุคลากร เป็น นักศึกษาแทน 
  
4.3  การขออนุมัติเกรดรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเกรดรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2  ประจําภาคการศึกษา  1/2554  ให้แก่นักศึกษาจํานวน  10 คน   ซึ่งนางสาวจิราภรณ์  มีชัย  
เป็นอาจารย์ผู้สอน  รายละเอียดดังนี้  
 

เกรด จํานวน 
A 2 
B+ - 
B - 
C+ - 
C 1 
D+ 2 
D 4 
F 1 

                   
                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.4  การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2554   
                   ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2554   เพื่อหาแนวทางการป้องกัน / แก้ไข / ลดผลกระทบความเสี่ยง ตาม
ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. สํารวจสาเหตุที่แท้จริงของการตกออกของนักศึกษา  เพื่อดําเนินการแก้ไข 

2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

3. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. พัฒนาทักษะด้านการสอน  ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา   เพื่อให้การจัดการเรียน 

สัมฤทธ์ิผล 

5. จัดกิจกรรมสอนเสริม (ติว)  ให้แก่นักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า 

6. ปรับแผนการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถิติการรับจริงและจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
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7. คณะ / หน่วยงานเสนอจัดทํา แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ต่อโครงการ 

จัดต้ังกองกฎหมาย  เพื่อดําเนินการจัดทําปรับปรุงให้สามารถนํามาบังคับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ 

                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. หลักสูตรและงานวิชาการ  รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงเรื่อง การสํารวจสาเหตุที่แท้จริงของ 

การตกออกของนักศึกษา เพื่อดําเนินการแก้ไข 

                   2.  หลักสูตร  รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง  เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา   และปรับแผนการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสถิติการรับจริงและจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 

3. หลักสูตรและงานกิจการนักศึกษา  รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง  เรื่องการพัฒนาระบบ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. งานวิชาการ  รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยง  ดังนี้  พัฒนาทักษะด้านการสอน  ด้านการวัดผล 

และประเมินผลการศึกษา   เพื่อให้การจัดการเรียนสัมฤทธ์ิผล  และจัดกิจกรรมสอนเสริม (ติว)  ให้แก่นักศึกษาสาํหรบั
นักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า 

5. ในการเสนอแก้ไข  ปรับปรุง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อโครงการจัดต้ังกองกฎหมาย  

นั้น  คณะจะพิจารณาดําเนินการขอปรับปรุงภายหลัง  หากพบข้อแก้ไขเมื่อได้ดําเนินการตามประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ 
แล้ว 
 
4.5  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์    
                   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์   ดังนี้ 

                   1.  ขออนุมัติจ้างอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา  ซึ่งหลักสูตรได้ปรับภาระงานสอน
ของอาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  8/2554    เมื่อวันที่  11  
สิงหาคม  2554 
                   2.  ขออนุมัติจ้างอาจารย์พลศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  โดยกลุ่มงานสอนกีฬาและนันทนาการ  ได้สรปุ
ภาระงานสอนของอาจารย์  ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2553  และ  1/2554  ประกอบการพิจารณา 

                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

                   1.  คณบดี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  หัวหน้าสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์  และประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์  หารือเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  อีกครั้ง 

                   2.  กรณีอัตราอาจารย์พลศึกษาให้รอผลการตอบรับจากนายชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ  นักเรียนทุนที่
กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ซึ่งยังไม่มีต้นสังกัด  ตอบรับว่า
ยินดีจะมาบรรจุเข้าปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์หรือไม่  ในภาคการศึกษา  2/2554  ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวไม่ตอบรับ  
ขอให้จ้างอาจารย์พลศึกษาในพื้นที่มาช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  กําหนดการประชุมพิจารณาเกรด  ภาคการศึกษา  1/2554  
                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอทีป่ระชุมพิจารณาเกี่ยวกับกําหนดการประชุม
พิจารณาเกรด  ภาคการศึกษา  1/2554   ว่าจะมีการพิจารณาเกรด  2  รอบ  ดังนี้ 

 รอบที่  1  วันที่  20  ตุลาคม  2554  สําหรับรายวิชาที่จัดสอบระหว่างวันที่  26-30  กันยายน  
2554 

 รอบที่  2  วันที่  27  ตุลาคม  2554  สําหรับรายวิชาที่จัดสอบระหว่างวันที่  3-7  ตุลาคม  2554 

 ทั้งนี้  ขอใหแ้ต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา  จัดประชุมพิจารณาเกรดในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ  ก่อน
นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในแต่ละรอบ 

 อนึ่ง    หากอาจารย์ท่านใดจัดสอบในวันที่  3 - 7 ตุลาคม  2554    และประสงค์จะส่งเกรดเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่1  ในวันที่  20  ตุลาคม  2554   ก็สามารถส่งเกรดได้   แต่
หากอาจารย์จัดสอบในวันที่  26 - 30  กันยายน   2554     และประสงค์จะส่งเกรดเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ  ครั้งที่ 2  ในวนัที่  27  ตุลาคม  2554   จะถือว่าเป็นการส่งเกรดช้า   
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
                     

5.2  การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 7 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครูมืออาชีพ” รุ่นที่ 7  ซึ่งสมาคมเครอืข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท.)  แจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ทีม่ีประสบการณ์การสอนไม่เกิน  2 ปี  
ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ก้าวแรกสู่ครมูืออาชีพ”  รุ่นที่  7  จํานวน  1 - 2  คน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 
ตุลาคม  2554   ณ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   และโรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยสมาคม ควอท. จะสนับสนุนค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  และค่าที่พัก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ส่วนค่าเดินทาง
และค่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด  โดยหลักสูตรดังกลา่วสามารถรับผู้เข้าอบรมได้เพียง  40  คน  ซึ่งจะประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรม  ภายในวันที ่ 26  กันยายน  2554  บนเว็บไซต์  www.thailandpod.net   
 ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอรายชื่ออาจารย์ที่เข้าข่ายได้รับการอบรม  
มีดังนี้  นางสาวกัญญภัทร ์ คาํโท    นางสาวแพรวพรรณ  อัคคะประสา   นายเมธี  เมธาสิทธิ  สุขสําเร็จ    นางสาว
อรัญญา  บุทธิจักร์    นางสาวนงลักษณ์  สงูสุมาลย์    นายพุทธราช  มาสงค์    นายราม   ประสานศกัด์ิ     นางสาว
วชิราภรณ์  กิจพูนผล      

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักวิชาการศึกษาทาบทามอาจารย์ที่เข้าข่ายได้รับการ
อบรม  และสนใจเข้ารับการอบรม  เพื่อส่งรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรมต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา    21.00  น. 
 
 

http://www.thailandpod.net/
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