
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 5 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

5.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

6.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

9. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการไดก้ล่าวเปิดการ 

ประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
4/2561                      
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2561 

โดยไม่มีแก้ไข 
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    2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2561 (ลับ) 
              ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
4/2561 (ลับ)  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561    

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่   
4/2561 (ลับ)  โดยไม่มีแก้ไข 

  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้ 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554   และปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร
และห้องประชุม 

            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  4/2561   เห็นชอบให้งานการเงินปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   
อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554 และแบบฟอร์ม
การขอใช้โรงละครและห้องประชุม  โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับราคาค่าเช่าโรงละคร เป็นอัตรา  12,000 บาท/วัน  และ 7,000 บาท/ครึ่งวัน   
2. เพ่ิมเติมการคิดอัตราค่าเช่าห้องประชุมดอกจาน 5 โดยคิดอัตราเท่ากับห้องประชุมดอกจาน 6  
3. ตรวจสอบว่าห้องประชุมดอกจาน 8 เป็นห้องประชุมของส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หรือ 

ของคณะศิลปศาสตร์ 
                          ซึ่งงานการเงิน ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดดังเอกสารประกอบ 
การประชุม  และจากการตรวจสอบพบว่าห้องประชุมดอกจาน  8  เป็นของส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
               ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราค่าเช่าโรงละคร   ได้ค านวณ 
ค่าใช้จ่ายครอบคลุมในส่วนค่าจ้างแม่บ้าน และค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาด้วยหรือไม่ หาก 
ยังไม่ได้ค านวณ  ขอให้งานการเงินเสนอเรื่องมาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ               

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย          
                รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน เพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาภาษไทย รายนายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 

4.2  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
            รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์

ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2560  ซึ่งกองคลัง ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
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อาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยทางคณะจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ผ่านระบบ UBU 
FMIS โดยใช้เงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3/2560 เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยเพิ่งส่งเรื่อง 
ให้คณะทราบเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2561  คณะไม่ได้บรรจุรายจ่ายค่าตอบแทนภาคฤดูร้อนไว้ในแผนงบประมาณ
ประจ าปี ทั้งนี้ คณบดีจะน าเรื่องนี้ไปหารือกับมหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมต่อไป  

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนเสนอแนวทางการเบิกค่าตอบแทนภาคฤดูร้อนภาคการศึกษาท่ี  
3/2560 ให้เบิกค่าสอนได้ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนของคณะ   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่สอนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ให้เบิก 
ค่าสอนภาคฤดูร้อนได้ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 50 คนขึ้นไป 
 

4.3  การพิจารณาเบิกค่าสอนเกิน ปีการศึกษา  2560                                       
                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเบิกค่าสอนเกิน ปีการศึกษา  
2560  เนื่องจากคณะยังไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ
        มติที่ประชุม     เห็นชอบ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้เบิกค่าสอนเกิน  ภาคการศึกษาที่ 2/2560  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น   
2. ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการพิจารณาร่างนโยบายการจัดการเรียนการสอนของ 

คณะเกี่ยวกับการเบิกค่าสอนเกินใหม่   

4.4  การขออนุมัติเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร     
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม 

วิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2555, 2559 และ 2560  จ านวน 4 รายวิชา  ซ่ึงหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่   และเพ่ือให้การบริหารการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติเทียบรายวิชา จ านวน 4 รายวชิา โดยมีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4   
ดังนี้ 
 
 

ล าดับที ่ รายวิชา (-55) เทียบรายวิชา (-59) 
 

เทียบรายวิชา (-60) 
 

1 รายวิชา 1416101-55  
ภาษาญี่ปุ่น 1    3(2-2-5) 

รายวิชา 1416 101-59 ภาษาญี่ปุ่น 1 
(Japanese I)    3(2-2-5) 
  

รายวิชา 1416101-60  ภาษาญี่ปุ่น 1      
3(2-2-5)  

2 รายวิชา 1416102-55  
ภาษาญี่ปุ่น 2      3(2-2-5) 

รายวิชา 1416 102-59 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese II)    3(2-2-5) 
 

รายวิชา 1416102-60  ภาษาญี่ปุ่น 2        
3(2-2-5) 
 

3 รายวิชา 1416201-55  
ภาษาญี่ปุ่น 3    3(2-2-5) 

1416 201 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 
III)     3(2-2-5) 
 

รายวิชา 1416201-60  ภาษาญี่ปุ่น 3        
3(2-2-5) 

4 รายวิชา 1416 202-55  
ภาษาญี่ปุ่น 4  3(2-2-5) 

รายวิชา 1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4 
(Japanese IV)     3(2-2-5) 

รายวิชา 1416 202-60 ภาษาญี่ปุ่น 4        
3(2-2-5) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.5  การขออนุมัติเทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 2560   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัตเิทียบรายวิชาหลักสูตรนิเทศ 

ศาสตร์ พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 2560  ซ่ึงหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  และเพ่ือให้การบริหาร
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติเทียบรายวิชา จ านวน 31 รายวิชา  โดยมีเนื้อหารายวิชา 
เทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีหลักสูตรขอเทียบ 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เทียบรายวิชาในหลักสูตร 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 

1 1421 214 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ       
3(3-0-6)   (English Listening and Speaking) 

1421 214 การพูดภาษาอังกฤษ           
 3(3-0-6)  (English Oral Communication) 

2 1421 442  ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์   
3(3-0-6)    (English in Communication Arts) 

1421 442 ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์  
3(3-0-6)   (English in Communication Arts) 

3 1447 101  ทฤษฎีการสื่อสาร                          
3(3-0-6)   (Communication Theories) 

1447 100  ทฤษฎีการสื่อสาร       
3(3-0-6)  (Communication Theories ) 

4 1447 102  วาทนิเทศ    3(3-0-6)   
(Speech Communication) 

1447 102  วาทนิเทศ   3(3-0-6) 
 (Speech Communication) 

5 1447 201 การรายงานข่าวเบื้องต้น   
3(3-0-6)  (Basic News Reporting) 

1447 201 การายงานข่าวเบื้องต้น     
 3(3-0-6)  (Basic News Reporting) 

6 1447 203 การถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร 
 3(3-0-6)  (Photography for Communication) 

1447 203 การถ่ายภาพเพื่อการสือ่สาร     
 3(3-0-6)  (Photography for Communication) 

7 1447 204 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Advertising and Public 
Relations) 

1447 204  การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น       3(3-0-6)    
(Introduction to Advertising and Public 
Relations)  

8 1447 205 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน     
3(3-0-6) (Mass Communication Law and 
Ethics) 

1447 205 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน  
3(3-0-6) (Mass Communication Law and 
Ethics) 

9 1447 206 การผลิตสื่อใหม่                      
3(2-2-5)  (New Media Production) 

1447 206  สื่อใหม่  
3(2-2-5)  (New Media)         

10 1447 207  การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร  
3(3-0-6)  (Creativity for Communication) 

1447 207 การคิดเชิงสร้างสรรค์       
3(3-0-6)  (Creative Thinking) 

11 1447 301 จิตวิทยาการสื่อสาร           
3(3-0-6)  (Communication Psychology) 

1447 301 จิตวิทยาการสื่อสาร          3(3-0-6)  
(Communication Psychology) 

12 1447 302  การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์  
 3(3-0-6) (Introduction in Communication 
Research) 
 

1447 302 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์  
 3(3-0-6)  (Introduction in Communication 
Research) 



 
 

5 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีหลักสูตรขอเทียบ 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เทียบรายวิชาในหลักสูตร 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 
13 1447 303   ฝึกงานนิเทศศาสตร์                   

3 (2-2-5)  (Internship in Communication Arts) 
1447 303   ฝึกงานนิเทศศาสตร์                 
3 (2-2-5)  (Internship in Communication Arts) 

14 1447 304 การผลิตข่าวและสารคดี            
3(2-2-5)  (News and Non-fiction Production) 

1447 304  การผลิตข่าวและสารคดี            
3(2-2-5)  (News and Features Production) 

15 1447 380 การผลิตสื่อบันเทิงคดี              
3(2-2-5)  (Entertainment  Media  Production) 

1447 305 การผลิตสื่อบันเทิงคดี              
3(2-2-5)  (Entertainment  Media  Production) 

16 1447 306  การสื่อสารมวลชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
3(3-0-6) 
(Mass Communication in the Mekong Region) 

1447 306  การสื่อสารมวลชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
3(3-0-6) 
(Mass Communication in the Mekong Region) 

17 1447 310  การเขียนส าหรับงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์  3(3-0-6)     
(Writing for Advertisement and Public 
Relations) 

1447 310  การเขียนส าหรับงานโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์   3(3-0-6)     
(Writing for Advertisement and Public 
Relations) 

18 1447 312 สื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
3(3-0-6) 
(Advertising and Public Relations Media) 

1447 312 สื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
3(3-0-6) 
 (Advertising and Public Relations Media) 

19 1447 313  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  
(Integrated Marketing Communication)    
3(3-0-6) 

1447 313  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  
(Integrated Marketing Communication)    
3(3-0-6) 

20 1447 410  การวางแผนและบริหารงาน
ประชาสมัพันธ์   3(3-0-6) 
(Public Relations Planning and Management) 

1447 410  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์     
3(3-0-6) 
 (Public Relations Planning) 

21 1447 320  การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน   
(News and Current Affair Analysis)  3(3-0-6)   

1447 420  การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  
(News and Current Affairs Analysis)  3(3-0-6)   

22 1447 321 การรายงานข่าวขั้นสูง (Advanced News 
Reporting)    3(3-0-6) 

1447 321 การรายงานข่าวขั้นสูง (Advanced News 
Reporting)     3(3-0-6) 

23 1447 322 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  (Printed Media 
Design) 3(3-0-6) 

1447 322 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  (Printed Media 
Design)  3(3-0-6) 

24 1447 422 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์   3(2-2-5) 
(Printed Media Production) 

1447 421  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง   3(2-2-5) 
 (Advanced Print Media Production) 

25 1447 330 การเขียนบทวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน ์
3(3-0-6)  (Script Writing for Radio and 
Television) 

1447 330 การเขียนบทวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน ์
3(3-0-6)  (Script Writing for Radio and 
Television) 

26 1447 331 การพูดส าหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์  
3(3-0-6)  (Speaking for Radio and Television) 
 

1447 431 การพูดส าหรับวิทยุโทรทัศน์  
3(3-0-6)  (Speaking for Radio and Television) 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีหลักสูตรขอเทียบ 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

เทียบรายวิชาในหลักสูตร 
นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560 
27 1447 332  การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์  (Radio and Television 
Production) 3(2-2-5) 

1447 332  การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียง  
 (Radio Production)    3(2-2-5) 

28 1447 432  วิทยุและโทรทัศน์ชุมชน      
(Community Radio and Television)  3(2-2-5) 

1447 430  การผลิตรายการวิทยโุทรทัศน์  
(Television Production)    3(2-2-5) 

29 1447 481 การวิเคราะห์ผูร้ับสาร  
(Audience Analysis)     3(3-0-6) 

1447 481 การวิเคราะห์ผูร้ับสาร  
(Audience Analysis)     3(3-0-6) 

30 1447 482 การสื่อสารสาธารณะ (Public 
Communication)  3(3-0-6) 

1447 482 การสื่อสารสาธารณะ (Public 
Communication)  3(3-0-6) 

31 1447 483  การแสดงและก ากับการแสดง (Acting 
and Directing)  3(2-2-5) 

1447 483  การแสดงและก ากับการแสดง     
(Performing Arts and Directing)  3(2-2-5) 

 

                    มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.6  การขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   
             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตร

ภาษาจีนและการสื่อสาร  สืบเนื่องจากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  และเพ่ือให้
การบริหารการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   จึงขออนุมัติเทียบรายวิชาในหลักสูตร  จ านวน 3 รายวิชา  ซึ่ง
เป็นหลักสูตร  ปีการศึกษา 2548  ปีการศึกษา 2553  และปีการศึกษา 2555  เทียบกับรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีน
และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2560   ทั้งนี้  หลักสูตรได้พิจารณาเนื้อหารายวิชาสามารถเทียบเคียงรายวิชาเดิมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75  ในการนี้  จึงขออนุมัติเทียบรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา  โดยมีเนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4  ดังนี้ 

 

 
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบ 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน

และการสื่อสาร ปี
การศึกษา 2548 

รายวิชาท่ีขอเทียบ 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน

และการสื่อสาร ปี
การศึกษา 2553 

รายวิชาท่ีขอเทียบ 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน

และการสื่อสาร ปี
การศึกษา 2555 

          เทียบรายวิชา 
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีนและ

การสื่อสาร ปีการศึกษา 
2560 

1 1415 103 ภาษาจีน
เบื้องต้น 1  5(5-1-10)  
(Beginning Chinese I) 

1415 103  ภาษาจีน
เบื้องต้น 1  5(4-2-9)  
(Beginning Chinese I) 

1415 103 
ภาษาจีนพื้นฐาน 1   
5(4-2-9)  
(Beginning Chinese I) 

1415 103 ภาษาจีนระดับต้น 
1  5(4-2-9)  
(Elementary Chinese I) 

2 1415 104 ภาษาจีน
เบื้องต้น 2  5(5-1-10)  
(Beginning Chinese II) 

1415 104 ภาษาจีน
เบื้องต้น 2  5(4-2-9)  
(Beginning Chinese II) 

1415 104 ภาษาจีนพื้นฐาน 
2  5(4-2-9)  
(Beginning Chinese II) 

1415 104 ภาษาจีนระดับต้น 
2  5(4-2-9)  
(Elementary Chinese II) 

3 1415 281 ปริทรรศน์
วัฒนธรรมจีน     3(3-0-6) 
(Survey of Chinese 
Culture) 

1415 281 วัฒนธรรมจีน  
3(3-0-6) 
(Chinese Culture) 

1415 281 วัฒนธรรมจีน  
3(3-0-6) 
(Chinese Culture) 
 

1415 281 วัฒนธรรมจีน  
3(3-0-6) 
(Chinese Culture) 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.7 การขออนุมัติเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559        
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียว  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เพ่ือให้มี
รายชื่อตรงกับแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.2)  ทั้งนี้ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2559  เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้ 
 

เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
1. นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ 1. นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร ์ คงเดิม 
2. นายพรชัย ศักดิ์สิรโิสภณ 2. นายพรชัย ศักดิ์สิรโิสภณ คงเดิม 
3. นางสาวเขมจิรา หนองเปด็ 3. นางสาวเขมจิรา หนองเปด็ คงเดิม 
4. นางสาวพัชรี ธาน ี 4. นางสาวพัชรี ธาน ี คงเดิม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารรีัตน์ เรอืงก าเนิด 5. นายค าล่า มสุิกา เพื่อให้มีรายชื่อตรงกับแบบรายงาน

ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของ
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
(มคอ.2) 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.8 การพิจารณารับรองเกรด  CP ALL ภาคการศึกษาที่ 2/2560   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด  CP ALL ภาคการศึกษาที่  

2/2560  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร  CP ALL  คณะบริหารศาสตร์   ในภาค 
การศึกษาที่ 2/2560  นั้น บัดนี้ ผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรับรองเกรด วิชา  
1421208 Academic English กลุ่ม 81  ทั้งนี้ การรับรองเกรดวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.9 การขอยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  ด้วย 

หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ขอยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Prerequisite)  ในรายวิชา 1415281-55   
วัฒนธรรมจีน   ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา  2560  ทั้งนี้  เนื่องจากระบบฐานข้อมูล 
รายวิชา (Reg.)  ไม่ได้บันทึกรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) จึงท าให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
        ดังนั้น    เพ่ือไม่ให้กระทบการต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและของนักศึกษา  
หลักสูตร ฯ  จึงขอยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนให้กับนักศึกษา  8  ราย  ดังนี้  นางสาวณัฐรดา  ผดุงพัฒน์   นางสาว 
เกศกนก แสนแก้ว  นางสาวสุนิสา เมืองนา  นายสวิช นิตย์สุวรรณ์  นางสาวธนาภา สมบัติจรูญเลิศ  นางสาวพรรณราย 
ศรีสุข  นางสาวอัณศยา บุญศรี  และนางสาวอันธิกา อบอุ่น  ทั้งนี้  การยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของนักศึกษาท้ัง  
8  ราย  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  
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เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.10 การพิจารณาปฏิทินส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2560  
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาปฏิทินส่งเกรด ภาคการศกึษาที่  

2/2560  ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ก าหนดให้คณะ/หลักสูตร ส่งเกรด 
ประจ าภาคการศึกษาที่  2/2560  ภายในวันที่  8  มิถุนายน  2561   และจะประกาศให้นักศึกษาทราบ  ในวันที่  9 
มิถุนายน 2561  นั้น  ดังนั้น งานวิชาการจึงขอหารือก าหนดการส่งเกรดภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ดังนี้  

1.  ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมหลักสูตร/สาขา ประชุมรับรองเกรด 
2.  วันที่  6  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ประชุมวิชาการประชุมรับรองเกรด 
3.  วันที่  6  มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ประชุม 

รับรองเกรด 
4.  วันที่  8  มิถุนายน 2561 คณะส่งเกรดไปให้กองบริการการศึกษา 
ทั้งนี ้ปฏิทินส่งเกรดดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ             

คณะ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.11 การขออนุมัติส่งเกรดหลังก าหนด   
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติส่งเกรดหลังก าหนด ด้วย 

หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ขออนุมัติส่งเกรดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ล่าช้าหลังก าหนด  โดยไม่ถือเป็นความผิด 
ของผู้สอน/ประสานงาน ทั้งนี้ เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2/2560  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  และ 4  ของแต่ละกลุ่ม
วิชาเอกได้ไปศึกษา ณ ประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของแต่ละประเทศ จะแล้วเสร็จ
หลังก าหนดการส่งเกรดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น  เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร   
หลักสูตรฯ  จึงขออนุมัติส่งเกรดหลังก าหนด  จ านวนทั้งสิ้น 13 รายวิชา ดังนี้ 

 

กลุ่มวิชา วิชา 
ภาษาจีน 1415202 ภาษาจนี 4 
 1415213 สนทนาภาษาจนี 
 1415371 ภาษาจนีเพ่ือการท่องเท่ียว1 
 1415472 ภาษาจนีเพ่ือธรุกิจ 
ภาษาเวียดนาม 1413312 สนทนาภาษาเวยีดนาม 
 1413344 คติชนวทิยาเวยีดนาม 
 1413464 ภาษาเวยีดนามธรุกิจ 
ภาษาลาว 1412311 สนทนาภาษาลาว 
 1412321 ภาษาลาวธรุกิจ 
ภาษาเขมร 1414311 สนทนาภาษาเขมร 
 1413321 ภาษาเขมรธรุกิจ 
 1454331 ภมิูปญัญาท้องถ่ินในภมิูภาคลุม่น้ าโขง 
 1454451 นิเวศวิทยาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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            ทั้งนี้  การส่งเกรดล่าช้าหลังก าหนดตามรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.13 การพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์  
            หวัหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์คณะ 

ศิลปศาสตร์  โดยน าเสนอว่าคณะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะ  หน้าที่ ดังนี้ 
1. วางแผนประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
2. เดินทางออกประชาสัมพันธ์ 
3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ในวันสัมภาษณ์ 
4. ดูแลเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์คณะ   

ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะก าลังปรับเปลี่ยนแนว 
ทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ  โดยให้สายสนับสนุนมีส่วนช่วยในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์คณะ  โดยเพิ่มเป็น 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  - วาระลับ - 

 

 5.2  ผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการ 
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  (สมอ.08)  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  กรณีปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2561   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินสายสนับสนุนวิชาการ 

     รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเกณฑ์การประเมินสาย 

สนับสนุนวิชาการ  ในองค์ประกอบที่ 1 หมวดที่ 2 งานเชิงพัฒนา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 2/2561   

 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน เดิม เกณฑ์การประเมิน ใหม่ 
2.2 การพัฒนางาน คะแนน 2.2 การพัฒนาหน่วยงาน คะแนน 
2.2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนาระบบงาน 

7 คะแนน  
- ศูนย์บริการวิชาการ 
 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และคณะ 
 

 
18 คะแนน 

2.2.2 การท าฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันตามงานของตนเอง หรือ 
ตาม TOR หรือตาม KPI หลัก 

5 คะแนน 

2.2.3 จัดท าและแสดงผังงานการ
ติดต่องานต่าง ๆ 

6 คะแนน 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

6.2  รายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนดรายไตรมาส ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานสถานะลูกหนี้คงค้างครบก าหนด 

รายไตรมาส ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  ว่างานการเงินคณะศิลปศาสตร์ได้มีการตรวจสอบรายการส่งใช้เงินยืมทดรอง 

ราชการและลูกหนี้ค้างครบก าหนดช าระ  ดังนี้    

 1. ลูกหนี้คงค้างครบก าหนดช าระ ปีงบประมาณ  2560  
  - บัญชีเงินกองทุนส่งเสริมคณะศิลปศาสตร์ จ านวน  12 รายการ จ านวนเงิน  187,923  บาท  
 2. ลูกหนี้คงค้างครบก าหนดช าระ ปีงบประมาณ  2561 
 - บัญชีเงินยืมทดรองจ่ายคณะศิลปศาสตร์  จ านวน 7 รายการ จ านวนเงิน  183,840  บาท  
- บัญชีเงินกองทุนส่งเสริมคณะศิลปศาสตร์   จ านวน 39 รายการ จ านวนเงิน 1,048,751.50  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,420,514.50 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหม่ืนห้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

6.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ รายนายวิเชียร  อันประเสริฐ 

      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ ราย 

นายวิเชียร  อันประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  Doctor  of  Philisophy  Program  in  Social  Science   (International  Program)  ณ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มีก าหนด 3 ปี  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2555  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2558   โดยได้รับ 

ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556  และปีการศึกษา  2557   และได้ขออนุมัติขยาย 

เวลาศึกษาต่อ  บัดนี้   บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์    โดยยังคงเหลือขั้นตอนการสอบป้องกัน 

วิทยานิพนธ์    การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ  6  เดือน  เพ่ือท า 

ตามข้ันตอนดังกล่าว  จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด  6  เดือน   ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  

2561  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561  ด้วยทุนส่วนตัว 

       อนึ่ง ที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  
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2561  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    โดยใช้ทุนส่วนตัวและประเมินต่อ 

สัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษาต่อ  มีก าหนด  6  เดือน  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2561  ถึงวันที่  30  

พฤศจิกายน 2561 และหากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  

2561   สาขาสังคมศาสตร์จะไม่รับกลับเข้าปฏิบัติราชการ  

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามมติที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์  โดยให้บุคคลดังกล่าวขยายเวลา 

ศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างได้ และต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ด้วยทุน 

ส่วนตัว  โดยไม่ไดร้ับเงินเดือนระหว่างขยายเวลาศึกษาต่อ 
 

6.4  การสรุปประเด็นข้อเสนอและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นข้อเสนอและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบ 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปี 

การศึกษา  2560  และแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคุณภาพหลักสูตรและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์  2560  ซึ่งงานประกันคุณภาพได้สรุปข้อมูลและแจ้งเวียนให้ทุกหลักสูตรน าไปใช้ในการ 

ด าเนินงานของแต่ละหลักสูตรแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบ Wifi 
 

- ระบบ wifi  มีบริการไม่ทั่วถึง ช้าและไม่เสถียร 
 

2. ห้องเรียนและอุปกรณ์
ในห้องเรียน 

 

- โต๊ะเรียนไม่พอ/ห้องเรียนน้อย/เก้าอี้นั่งไม่เพียงพอ/โรงอาหารมีที่นั่งไม่เพียงพอต่อคน  
- อยากให้แก้ไขเรื่องโปรเจคเตอร์มีปัญหาการดบัหลายห้องมาก/เก้าอ้ึแต่ละห้องเรียนไม่เพียงพอ

ต่อนักศึกษาในแต่ละห้องบางครั้งก็ต้องเคลื่อนย้ายเก้าอ้ีไปมาระหว่างห้องเรียน  
- ทางคณะควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในการเรียนและหมั่นดูแลอยู่เสมอๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

เครื่องโปรเจคเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด ซึ่งจะเห็นว่ามีสภาพไม่ค่อยดีนักในการใช้สอย ซึ่ง
บางครั้งก็จะเห็นว่าช ารุดอยู่แล้ว 

- ควรเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนให้ห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์เครื่่องฉาย 
- โปรเจคเตอร์มีปัญหาบ่อย ภาพไม่ชัด และเปลี่ยนสีท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ

น าเสนองาน 

3. โรงอาหาร 
 

- ควรขยายโรงอาหารเพิ่มโตะ๊ในโรงอาหาร  
- ราคาอาหารที่โรงอาหารคณะแพงเกินไป แพงกว่าร้านอาหารทุกคณะในมหาวิทยาลยั 
- ไม่มีทีล่วกหรือน้ าร้อนไว้ท าความสะอาดช้อนและส้อม 
 

4. ห้องน้ า 
 

- ควรใส่ใจความสะอาดห้องน้ าเพราะห้องน้ าสกปรก และไม่น่าเข้า  
- ไม่มีกระดาษช าระ 
- น้ าไม่ค่อยไหล ไหลช้า 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
 
5. ห้องสมุด 
 

- เพิ่มคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดคณะ 
- อยากให้คณะเพิ่มจ านวนหนังสือในแต่ละเล่มเพราะเวลาจะใช้บริการ หนังสือยางเล่มมีจ านวน

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
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- ห้องสมุดคณะควรเปิดวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย 
- ควรเปิดห้องsacให้นักศึกษา ป.โทได้ศึกษาหาความรู้ เพราะว่าต้องเรียนที่คณะทั้งเสาร์ -

อาทิตย์ ควรมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้หาข้อมูล หรือท างานบ้าง 
6. อาจารย์และการเรียน

การสอน 
 

- อาจารย์บางท่านไม่ค่อยช านาญการใช้คอมพิวเตอร์ จึงอยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอน 

- ควรมีตึกให้จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาหรือลานที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
- ควรจัดให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกับสาขาอื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
- เนื้อหา Outdate อยู่ ทางหลักสูตรสามารถสอนความรู้ก็เป็นประโยชน์กับอนาคตกว่านี้ได้ 

และแต่ล่ะวิชายังสอนได้ไม่ชัดเจนพอ ว่าเรียนจุดนี้เป็นจะประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างไร ที่ผ่าน
มาตัวนักศึกษาได้หาความรู้ด้วยตัวเองบ่อยครัง้ การสอนส่วนใหญ่ใช้การแจกชีท และ อ่านตาม
ชีทท่ีแจกเท่าน้ัน 

- หลักสูตรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องการท างานและอาชีพ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน และให้ปรับปรุงให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 

- ลดการสอบ Quiz  และเปลี่ยนมาเป็นการท ากิจกรรมรว่มกันในห้อง แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกัน
และกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพราะอย่างน้อยถ้านักศึกษาเข้าใจในห้องเรียนจะท าให้
การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 

- เน้นให้เกิดการเรียนรู้จากการสร้างช้ินงาน มากกว่าอ่านหนังสือเพื่อมาสอน 
7. ลิฟต์ 
 
 

- การเปิดให้บริการลิฟต์เพียงแค่ช้ันหนึ่งกับช้ันสี่เท่าน้ัน ซึ่งส่วนตัวแลว้คิดว่ามันไม่เหมาะสม
อย่างยิ่ง ถ้าจะมองในมุมของการประหยดัค่าไฟ แนะน าให้ปิดการใช้ลิฟต์เป็นการถาวรจะ
ดีกว่า 

- และหันมาใช้บันไดแทน และสุดท้ายห้องน้ าคณะไม่ควรปิดให้บริการในช่วงที่นักศึกษาท า
กิจกรรม ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ขัดแย้งกับนโยบายหรือเป้าหมายบางข้อที่
ทางคณะได้ตั้งไว้ 

- อยากให้ลิฟต์ตึก La เปิดช้ัน 3 ด้วย เพราะห้องเรียนส่วนมากอยู่ชั้น 3 
8. อื่น ๆ  - เพิม่ช่องทางในการเสนอข้อร้องเรยีน 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด าเนินการดังนี้ 
1. โต๊ะเรียน และอุปกรณ์การเรียนบางอย่าง คณะได้จัดซื้อเพ่ิมเติมแล้ว 
2. เพ่ิมช่องทางในการเสนอข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อคณบดี โดยให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์เพิ่ม 

ช่องทางในเว็บไซต์คณะ และไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน 
3. คณะจะพิจารณาทบทวนในเรื่องการเปิดและปิดลิฟต์ชั้น 3 อีกครั้ง โดยมอบรองคณบดีฝ่าย 

บริหารและแผน หาข้อมูลค่าไฟฟ้ามาประกอบการพิจารณา 
4. โรงอาหารเป็นความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
5. คณะจะดูแลกวดขันเรื่องความสะอาดของห้องน้ า ให้มากข้ึน 
6. คณะเคยเปิดศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  ในวันเสาร์และอาทิตย์ แล้ว แต่นักศึกษามาใช้ 

บริการจ านวนไม่มาก จึงปิดให้บริการ อย่างไรก็ดีคณะ จะส ารวจความต้องการอีกครั้ง 

6.5  การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษค าตอบด้วยเครื่อง OMR 

      หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือที่ประชุมพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษค าตอบ 

ด้วยเครื่อง OMR  โดยขอทราบความชัดเจนจากคณะว่ากรณีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากตรวจกระดาษค าตอบ คณะหรือ 



 
 

13 

ผู้สอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะตั้งงบประมาณส าหรับการจ่ายค่าตรวจ  OMR   ส่วนค่าตรวจ 
กระดาษค าตอบแบบอัตนัย จะขอยกเลิกตั้งแต่ภาคการศึกษานี้ เป็นต้นไป  และมอบงานวิชาการแจ้งเวียนอาจารย์ 
ทุกท่านทราบ 

 

6.6  การขอรายงานตัวของนักเรียนทุน รายนายชญณัฐ วิสัยจร 

      หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้รับแจ้งจากงานบุคคลว่านายชญณัฐ  

วิสัยจร  นักเรียนทุนตามโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)  ซึ่งได้รับทุนระดับปริญญาโท-เอก  (ในต่างประเทศ)  ปีการศึกษา  2555  เพ่ือศึกษา 

ต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  (Music in Piano)  และระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Musical Art  

บัดนี้ บุคคลดังกล่าวได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เรียบร้อยแล้ว และจะมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะ 

ศิลปศาสตร์  ในวันที่  21 พฤษภาคม  2561 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา    16.30  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                              (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                        รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 6/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2561 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                 ประธานกรรมการ  


