
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  4 / 2557 

วันศุกร์ที่  11  เมษายน  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

5.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์     กรรมการ 

6.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

7.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ติดราชการ 

2.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ติดราชการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ติดราชการ 

4.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  3/2557 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  3/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

3/2557 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การเสนอชื่อกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการระดบัมหาวทิยาลัย   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่แต่ละสาขาวิชาได้เสนอชื่อกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง 

วิชาการระดับมหาวิทยาลัย  นั้น  คณะได้สง่รายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จํานวน 3  ท่าน ดังนี้ 

  1.  ศาสตราจารย์ปิยนาถ  บุนนาค 

2.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราณี กุลละวณชิย์   

3.  อาจารย์อัจฉรา  วงศ์โสธร   

มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
   

3.2  การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เสนอรายชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับคณะ 

และจัดเตรียมข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติมในการตรวจเยี่ยม    ระหว่างวันที่  2 - 4  สิงหาคม 2557   จํานวน  3  ท่าน  

ได้แก่  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสทื้อน  เทพรงทอง  2. รองศาสตราจารย์กนกอร สมปราชญ์  และ  3.  ศาสตราจารย์ 

เกียรติคุณปราณี  กุลละวณิชย์  นั้น   ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน   และทราบว่า 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราณี  กุลละวณิชย์   แจ้งว่าติดภารกิจในช่วงเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การทาบทามอาจารย์ในสาขาวชิาสังคมศาสตรเ์ปน็คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรวชิาศกึษาทั่วไป 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ประสานหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์ให้ทาบทาม 
อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  แทนนายจักรพันธ์  แสงทอง  ซึ่งได้ขอ 
ลาออกแล้ว 
  ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ได้เสนอให้นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  เป็นกรรมการดําเนินงาน 
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา  2/2556   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปริญญาตรี  ประจําภาคการศึกษา 2/2556  ซึ่ง งานทะเบยีนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาขอความ 

อนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในเบื้องต้น งานวิชาการคณะได้ดําเนินการตรวจสอบ 

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว จาํนวน 117 คน  โดยวันสําเร็จการศึกษา  คือ  วันที่ 14  

มีนาคม 2557   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.2  การพิจารณาแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการบันทึก/อนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมการพิจารณาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึก/ 

อนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER  ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ 

กําหนดให้คณะดําเนินการบันทึกข้อมูล  มคอ.2 - มคอ.7  ประจําปีการศึกษา 2556  ผ่านระบบ UBU TQF MAPPER  

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  แต่เนื่องจาก 

ผลการดําเนินการบันทึกข้อมูล มคอ. และการอนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU TQF MAPPER   ในภาคการศึกษาต้น,  

ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  ทีผ่า่นมา   มรีายวิชาส่วนหนึ่งดําเนินการบันทึก 

ข้อมูล/ อนุมัติข้อมูลฯ ไมแ่ลว้เสร็จตามเวลาที่มหาวิทยาลัย  กําหนดไว้ในครั้งแรก  ประกอบกับเกิดปัญหาในการเขา้ใช้ 

ระบบทําให้มหาวิทยาลัยเลื่อนกําหนดเวลาในการดําเนินการ เป็นระยะ ๆ  
ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและอนุมติัข้อมูล มคอ. รวมถึงการอัพโหลดประมวล 

รายวิชาของหลักสูตรเก่า  (ซึง่เริ่มใช้ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556)   ผ่านระบบ UBU  TQF  MAPPER  
ตรงตามกําหนดเวลา  ลดขั้นตอนในการติดตามการดําเนินการ   และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    จงึได้เสนอเรื่องต่อที่
ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําไปหารือร่วมกันในวันจัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD)   

ในวันที่  29 - 30  พฤษภาคม  2557  เพื่อหามาตรการและแนวทางในการบันทึก/อนุมัติข้อมูล มคอ. ในระบบ UBU  

TQF MAPPER  และนํามาจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องดังกล่าว ในที่ประชุมบุคลากรคณะต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 

6.1  การประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาของ 
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มหาวิทยาลัย  โดยเสนอให้งานวิชาการคณะประสานไปยังมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษา 

เพื่อให้งานต่าง ๆ สามารถวางแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการงานได้อย่างเหมาะสม   

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการจะประสานงานไปยังมหาวิทยาลัย 

ต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 
 
 

        


