
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  4 / 2554 

วันศุกร์ที่  8  เมษายน  2554    เวลา  09.30  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4   ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

3.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

4.  นางสายสนีุ   ชัยมงคล    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายสมภพ   โสพัฒน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

9.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร              กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ลาพักผ่อน   
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางนีลนารา   ศรสีําราญ   นักวิชาการศึกษา       

4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ   เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน หรือ 

สื่อการสอน  เพื่อประกอบการพิจารณา แต่งต้ังบุคคลใหดํ้ารงตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554   
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ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน    และประเมิน 

เอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน  หรือสือ่การสอน  เพ่ือประกอบการพิจารณา   แต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554  ซึ่งให้มีการยกเลิก  ข้อ  8.3  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน  และเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอน หรือสื่อการสอน 
เพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่  10  สิงหาคม  2550  คอื  “ให้คณะอนุกรรมการประชุม
เพ่ือประเมินผลการสอน   และประเมินเอกสารประกอบการสอน   หรอืเอกสารคําสอนหรือสื่อการสอนของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งน้ัน ๆ   พรอ้มทั้งสรุปและรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศน้ี    และให้
คณะอนุกรรมการระบุผลการพิจารณาว่าอยู่ในระดับชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเช่ียวชาญ”  และให้ใช้ข้อความน้ีแทน  
“ให้คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนหรือสื่อการสอน
ของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งน้ัน ๆ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด”   
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.2  การเสนอตําราสําเร็จรปูของมหาวิทยาลัยเปิด  เปน็ผลงานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ   

  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเสนอตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด  เป็นผลงาน 

ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่า ผู้ขอกําหนด 

ตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเขียนตําราสําเร็จรูป  (Programmed  Text)  เป็นปริมาณไม่น้อยกว่า  5  หน่วย  จึงจะ 

เทียบเท่าการเขียนตํารา  1  เล่ม  ซึ่งอาจจะเขียนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชาก็ได้   

    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
1.3   คุณสมบัติ   หลักเกณฑ์   วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจ้างบุคคลท่ีมีอายุ  60  ปีขึ้นไป   เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554   

ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์   วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง 
บุคคลที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
  1.  การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบโดยพิจารณาเป็น รายๆ ไป 
  2.  สญัญาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี  แต่จ้างได้ไม่เกินอายุ 65 ปี  โดยให้มีการประเมินประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 
  3.  อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง  พิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงาน  แต่ทั้งน้ีไม่เกินเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับก่อนเกษียณอายุราชการ  หรอืออกจากงานหรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
เป็นราย ๆ ไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการพิจารณาการศึกษาเรือ่ง  ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น   
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ์ ให้แจ้งที่ประชุมทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาการศึกษา  เรือ่ง ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น   
ว่าตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    ได้มอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุข  ศึกษาปัญหาการต้ังครรภ์และเสนอ
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วิธีการแก้ปัญหานั้น  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการเร่งด่วน  ในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพศศึกษา
รอบด้าน  ให้กบัเยาวชนทุกระดับช้ันอย่างเหมาะสมกับอายุและต่อเน่ือง  โดยการพัฒนาครูให้มีคุณธรรม  เป็นตัวอย่าง
ที่ดี  มีความรู้และทักษะในการสอนเพศศึกษาและทักษะชีวิต  ตลอดจนอนุญาตให้นักเรยีนนักศึกษาทีต้ั่งครรภ์สามารถ
ศึกษาต่อได้โดยไม่หยุดชะงัก  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งให้คณะทีม่กีารจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งข้อมูล / แผนงาน / 
โครงการ / การดําเนินการที่เก่ียวข้อง   ไปยังกองบริการการศึกษา    เพ่ือรวบรวมส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป  
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.5   แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปกีารศึกษา  2555   

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ์ ให้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  2555  รายละเอียด 
ดังน้ี 

หลักสูตร จํานวนรับ  (คน) 
1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 50 
2. การท่องเทีย่ว 60 
3. พัฒนาสังคม 70 
4. นิเทศศาสตร์ 60 
5. ประวัติศาสตร์ 30 
6. ภาษาไทยและการส่ือสาร 60 
7. ภาษาจีนและการสื่อสาร 50 
8. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 60 
9. ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 40 

รวม 480 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6   สรุปจํานวนนักศึกษาที่ลาออก  ภาคการศึกษาท่ี  2/2553  

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ์   ให้แจ้งที่ประชุมทราบสรุปจํานวนนักศึกษาที่ลาออก  ภาคการศึกษาที่  2/2553   รายละเอียดดังน้ี 
 

สาเหตุ / เหตุผล  
 
 

คณะ ศึก
ษา

ต่อ
สถ

าบ
ันอ

ืน่ 

สอ
บเ

ข้า
ศึก

ษา
ให

ม ่

ผล
กา

รเรี
ยน

ต่ํา
 

ปัญ
หา

กา
รเงิ

น/
คร

อบ
ครั

ว 

ปัญ
หา

สุข
ภา

พ 

 
 
 

รวม 
1. คณะวิทยาศาสตร์ 4 6 1 - - 11 
2. คณะเกษตรศาสตร์ 9 - 1 - - 10 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 2 4 - - 14 
4. คณะศลิปศาสตร์ 12 - 1 - - 13 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 2 - - - - 2 
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สาเหตุ / เหตุผล  
 
 

คณะ ศึก
ษา

ต่อ
สถ

าบ
ันอ

ืน่ 

สอ
บเ

ข้า
ศึก

ษา
ให

ม ่

ผล
กา

รเรี
ยน

ต่ํา
 

ปัญ
หา

กา
รเงิ

น/
คร

อบ
ครั

ว 

ปัญ
หา

สุข
ภา

พ 

 
 
 

รวม 
6. คณะบริหารศาสตร์ 11 1 11 2 2 27 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ - - - - - - 
8. คณะศลิปประยุกต์ - - 2 - - 2 
9. คณะนิติศาสตร์ 7 2 2 3 - 14 
10. คณะรัฐศาสตร์ 1 1 - - 1 3 
11. คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 - - - 1 
12. วิทยาเขตมุกดาหาร - - - - - - 

รวม 54 13 22 5 3 97 
 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งอาจารย์ในสาขาช่วยเก็บ
ข้อมูลเหตุผลการขอลาออกของนักศึกษาด้วย  เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับหลกัสูตรต่อไป 
 

1.7  ตัวบ่งชี้  สมศ. รอบสาม   ที่เปลี่ยนแปลงไปจากคู่มือการประกันคณุภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปีการศึกษา 2553   

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี สมศ. รอบสาม ที่เปลี่ยน 

แปลงไปจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2553  ซึ่งตัวบ่งช้ีที่มีการเปลี่ยน
เกณฑ์  จํานวน  8  ตัวบ่งช้ี   ดังนี้ 

1. ตัวบ่งช้ีที่  3  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2. ตัวบ่งช้ีที่  8  การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ 

เรียนการสอนหรือการวิจัย 

3. ตัวบ่งช้ีที่  9  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

4. ตัวบ่งช้ีที่  12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

5. ตัวบ่งช้ีที่  13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

6. ตัวบ่งช้ีที่  14  การพัฒนาคณาจารย์ 

7. ตัวบ่งช้ีที่  16  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 

8. ตัวบ่งช้ีที่  17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ทั้งน้ี งานประกันคุณภาพ ฯ จะมีการนัดประชุมเก่ียวกับค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์ 

ดังกล่าวต่อไป 

  ในการน้ี  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งเพ่ิมเติมเก่ียวกับกําหนดวันตรวจประเมิน
ดังน้ี 
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1. ระดับสาขาวิชา  ประเมินในวันที่  24 - 25  พฤษภาคม  2554  โดย รศ.วัชรพงษ์  วัฒนกูล 

เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน 

2.  ระดับคณะ  ประเมินในวันที่  23 - 24  มิถุนายน  2554   โดย  รศ.ดํารง   ทวีแสงสกุลไทย 

เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8  ผลการพจิารณาหลักสตูรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ครั้งที่  2/2554     

 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 

สัมพันธ์ ให้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  
ครั้งที่  2/2554   เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2554  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2549   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  แผนการเปิดหลักสูตรวิชาโท    

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ์   ให้แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปะการแสดงจะเปิดหลักสูตรวิชาโท  ในปีการศึกษา  2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจําปกีารศึกษา  2554      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา  2554  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   ทั้งน้ี   ได้สําเนาแจ้ง
ประธานหลักสูตร  หัวหน้าสาขาวิชา    และลงเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.11   จํานวนรายและวงเงินจัดสรรสําหรับผู้กู้ยืมรายใหม่  ประจําปีการศกึษา  2554  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับจํานวนรายและวงเงิน 

จัดสรรสําหรับผู้กู้ยืมรายใหม ่ ประจําปีการศึกษา  2554  ที่มหาวิทยาลยัได้รับจัดสรร  ดังน้ี 
 

กลุ่มสังคมศาสตร์ 
(ราย) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
(ราย) 

ค่าครองชีพ  
(บาท) 

ค่าเล่าเรียน (บาท) รวม  
(บาท) 

440 403 22,255,200 25,012,653 47,267,853 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12   การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต      
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับการจัดทําแบบสอบถาม 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ตามท่ีงานกิจการนักศึกษาได้ส่งแบบสอบถามให้กับผูใ้ช้บัณฑิตเพ่ือให้กรอกข้อมูล ฯ 
น้ัน  ปรากฏว่าไม่ค่อยได้รับการตอบกลับ  ดังนั้น  จึงจะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ ให้กับนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2552   แทนการส่งทางไปรษณีย์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.13   รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ซึ่งกระทรวงการคลัง   ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ  
ในส่วนอัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ   และอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางในประเทศ   เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  
รายละเอียดดังน้ี 
 

อัตราคา่เบีย้เลี้ยงเดินทางในประเทศ (เหมาจ่าย)      
ข้าราชการ ต่อวัน      

ซี 1-2 240      
ซี 3-8 240      

ซี 9 ขึ้นไป 270      
การนับเวลาเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยง      
 ออกจากท่ีอยู่หรือที่ทํางานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทํางานปกติ    
 กรณีพักแรม 24  ช่ัวโมงเป็น  1  วัน   เศษเกิน 12  ช่ัวโมงนับเป็น 1 วัน    
 กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12  ช่ัวโมงเป็น 1 วัน  เกิน  6  ช่ัวโมงนับเป็นคร่ึงวัน    
 กรณีเดินทางล่วงหน้าเน่ืองจากลากิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติราชการ 
 กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จส้ินเน่ืองจากลากิจ/พักผ่อน ให้นับถึงส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
       

ค่าเช่าท่ีพักในประเทศ     
ข้าราชการ เหมาจ่าย พักเด่ียว พักคู ่    
ซี 8 ลงมา             800  1,500 850    

ซี 9 1,200 2,200 1,200    
ซี 10 ขึ้นไป 1,200 2,500 1,400    

 
  ทั้งน้ี  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับอาจารย์ในสาชาวิชาทราบ  โดย
จะแจ้งให้งานการเงินนําข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม   

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่2 / 2554     
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  2 / 2554     
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   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่  2 / 2554 
 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพิเศษ / 2554   เม่ือวันท่ี  3  มีนาคม  2554    
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  3  มนีาคม  2554   
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2554 
 

2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพเิศษ / 2554    เม่ือวันท่ี  7  มีนาคม  2554     
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  7  มนีาคม  2554     
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ / 
2554    เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2554     
 
2.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพเิศษ / 2554   เม่ือวันท่ี  11  มีนาคม  2554  
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2554 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  ขอความอนเุคราะห์ทําความสะอาดระเบยีงอาคารและติดต้ังตาข่าย     

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้หา 
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต้ังตาข่าย  เพ่ือป้องกันนกพิราบเข้ามาบริเวณระเบียงห้องพักช้ัน  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  
น้ัน  ขอแจ้งว่าภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ไม่มีร้านค้าหรอืบริษัทใดที่รับติดต้ังตาข่ายดังกล่าว  ดังนั้น จึงได้ประสานให้
นายวรวุฒิ  คําบุญมา คนงาน  นําตาข่ายใสมาติดต้ังที่บริเวณระเบียงห้องพักของผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา  ก่อน  
หากติดต้ังแล้วสามารถป้องกันนกพิราบได้  และมีความสวยงามจะดําเนินการติดต้ังทุกห้องต่อไป  ทั้งน้ี  หัวหน้าสาขา 
วิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งว่าได้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งไปทําความสะอาดบริเวณระเบียงและต่อมาปรากฏ
ว่าไม่สบาย    จึงเสนอว่าผู้ที่จะทําความสะอาดระเบียงซึ่งมีมูลนกพิราบ    ควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันเช้ือโรคเพ่ือให้ถูก
สุขอนามัย 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ประสาน
ไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    เพ่ือให้ความรู้เรื่องวิธีการทําความสะอาดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
และการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม   
 

3.2  การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรที่มีการแจ้งปิดหลักสตูร       

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรที่มีการแจ้งปิดหลักสูตร 

แล้วไม่ต้องได้รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.3  การจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รหสั  54   

                     ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เสนอวาระการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รหัส  54  ให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  ในการประชุม ครั้งที่   
3/2554   เมื่อวันที่  9   มีนาคม  2554   โดยมีเง่ือนไขว่าหากนักศึกษาสอบได้คะแนน  80  คะแนนขึ้นไป  นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   2   ได้     โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1   น้ัน   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  ได้อนุมัติในหลักการ  โดยให้คณะจะต้องเป็นผู้ดําเนินการออกข้อสอบ   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชัว่คราวประจําปี  พ.ศ. 2554  ครั้งที่  1  (1 เมษายน  2554)    

   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างช่ัวคราวประจําปี  พ.ศ. 2554   ครั้งที่  1   

(1 เมษายน  2554)   ไปยังมหาวิทยาลัยแลว้   ขณะน้ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดําเนินการออกคําสั่ง  และในรอบ
การประเมินน้ี มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก  ส่วนผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนจะแจ้งเป็นรายบุคคล 
      มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   ขออนุมัติจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  2554     

   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์   กิจกรรม
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา   2554     เนื่องจากคณะจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก   เพ่ือให้คณะทํางานได้ตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550 – 2554)  และเตรียมการทําแผนกลยุทธ์  (พ.ศ. 2555 – 2559)  ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นประมาณสัปดาห์ 

ที่  2  ของเดือนพฤษภาคม  2554  ณ  คณะศิลปศาสตร ์

     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 4.2  ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนกัศึกษาระดับปริญญาโท     

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 

สัมพันธ์   ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท   ประจําภาค
การศึกษา  2/2553  ณ  วันที่  8  เมษายน  2554   จํานวน  2  ราย  ดังน้ี 

  1.  นางสาวเนตรสุรางค์  สายยนต์      สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 

  2.  นางสาวนันท์นภัส  อยู่ประยงค์  สาขาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
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4.3  การเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศรีแก้ว    

   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาของนางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศรีแก้ว  
นักศึกษาปริญญาโท  หลักสตูรสังคมศาสตร์และการพัฒนา  รหัส  531460098  ได้ย่ืนเรื่องขอเทียบโอนรายวิชาที่ได้
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน  4  รายวิชา   แต่นักศึกษายื่นเรื่องไม่ทันตามกําหนดเวลา   เน่ืองจากการย่ืน
คําร้องต้องย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชา   ภายใน  15  วันแรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา    และนางสาว
ดาวเรือง  วิทยารัฐ  ประธานหลักสูตร  ได้ช้ีแจงเหตุผลที่นักศึกษายื่นเรื่องช้ากว่ากําหนด   และขออนุโลมให้นางสาว
กนกวรรณ  วงศ์ศรีแก้ว  สามารถเทียบโอนรายวิชาได้เป็นกรณีพิเศษ    

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าคณะจะยังไม่ส่งเร่ืองไปยังมหาวิทยาลัย  และมอบหมายให้
นางนวลละออง  อุทามนตร ี  นักวิชาการศึกษา   รายงานความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวตามลําดับเหตุการณ์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 

4.4  การดําเนนิงานเก่ียวการเตรียมการเพือ่รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ     

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานเกี่ยวการเตรียมการ 

เพ่ือรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ดังนี้ 

  1. คณะจะทําการเบิกค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นเลขานุการสาขาวิชา  ซึ่งได้
ทําหน้าที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของสาชาวิชา  เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านหรือไม่ 

  2. เสนอให้สาขาวิชา  พิจารณาเลือกสีที่จะใช้ติดเป็น Index 

  3. เสนอให้ใช้อักษรย่อแทนหลักสูตรและสาขาวิชา  โดยให้เรียงตามลําดับตัวอักษร  และให้จัดเรียง
เป็นชุดหลักสูตร  เช่น  ECH  ย่อมาจาก  East China  (หลักสูตรภาษาจีน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก)  
EJA  ย่อมาจาก East Japan  และ ETH  ย่อมาจาก  East Thai   

  4. เสนอให้มีเงินรางวัลสําหรับสาขาวิชาที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด  ประมาณ  20,000  บาท  
พร้อมประกาศนียบัตร 

  5. เสนอให้มีการทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

  1.  เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเป็นค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันให้แก่ผู้ที่รวบรวมเอกสารแทน 

  2.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ใช้สีชมพู   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ใช้สี
เหลือง    สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ใช้สีฟ้า  และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ใช้สีแดง 

  3.  เห็นชอบตามเสนอ 

  4.  เห็นชอบตามเสนอ โดยอาจจะให้โล่  หรือถ้วยรางวัล  แทนประกาศนียบัตร 

  5.  เห็นชอบตามเสนอ โดยให้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ทั้งน้ี  งานประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดทาํโครงการเพ่ือเสนอพิจารณาต่อไป 
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4.5  โครงการดูงานเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ์   

  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการในหลักสูตร   
“โครงการการศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรม  เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา  ในปี พ.ศ. 2558” ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 
15-18  พฤษภาคม  2554  โดยใช้งบประมาณจากหลักสตูรปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษและการสือ่สาร  หลกัสูตร
ปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  งบประมาณ
เป็นจํานวน  466,000  บาท  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.6  คุณสมบติับัณฑิตที่พึงประสงคข์องคณะศลิปศาสตร์  และแนวทางการพฒันานักศึกษา เพื่อให้ได้บัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค ์  
  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับคุณสมบัติ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์   และแนวทางการพัฒนานักศึกษา   เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์   ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเลือกคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ในข้อการรู้จักกาลเทศะ    และคณะ
จะต้องเลือกคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว  เพ่ือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังน้ี  
  1.  เชิงวิชาการ  เลือกคณุสมบัติให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  2.  เชิงพฤติกรรม  เลือกคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   ด้านคุณธรรมจริยธรรม  เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัย  ในข้อการรู้จักกาลเทศะ  โดยเน้นพฤติกรรมบ่งช้ี  “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานที”่ 
 
4.7  ประมวลความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของคณบดีคณะบริหารศาสตร์และใบเสนอชื่อผู้
สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
  ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของคณบดี
คณะบริหารศาสตร์และใบเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์  ซึง่คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารศาสตร์  ได้ส่งมายังคณะเพ่ือให้พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์  
ภายในวันที่  25  เมษายน  2554 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์  ที่รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร  ภายในวันที่  22  เมษายน 2554 
 
4.8  การปรับเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับเกณฑ์การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน  ให้มีความเช่ือม 
โยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการประชุมพิจารณา   ในวันที่ 26  เมษายน  2554  
เวลา  13.00 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 
 

4.9  ปัญหาการสั่งซื้อและจาํหนา่ยหนงัสอืเรียน    
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับปัญหาการสั่งซื้อ 
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และจําหน่ายหนังสือเรียน  ว่าเมื่อมีการสั่งซือ้หนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาเพ่ือนํามาจําหน่ายให้กับนักศึกษาแล้ว 
จําหน่ายไม่หมด  ผู้สั่งจะต้องรับผิดชอบหนังสือที่เหลือ  อีกทั้งราคาหนังสือค่อนข้างสูง ดังน้ัน จึงขอหารือที่ประชุมว่า 
คณะมีแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
  ประธาน  จึงเสนอว่าจะแจ้งให้งานพัสดุคณะ  ติดต่อประสานไปยังบริษัทซีเอ็ด  โดยจะประชุมหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหากับหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ในวันที ่ 18  เมษายน  2554  และจะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.10 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

  นายมิตต ทรัพย์ผุด ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดหลักสูตรหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ตามเอกสาร มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่แนบ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ปรับแก้ไขจากหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรใหม ่แต่ระบุใน มคอ. 2 ว่าผู้เรียนเป็นท้ังชาวไทย
และต่างประเทศ 

2. ปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากเดิมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  เป็น ไม่น้อยกว่า 
130 หน่วยกิต 

3. ให้คณะกรรมการร่างหลักสูตรพิจารณาเพ่ิมเติมรายวิชา เช่น  กฎหมายในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  การ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง เป็นต้น 

  ทั้งน้ี เมื่อแก้ไข มคอ. 2 เรียบร้อยแล้วให้ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรส่ง มคอ. 2 ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขให้กับคณะกรรมการประจําคณะทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง จากน้ันให้
คณะกรรมการประจําคณะส่งข้อเสนอแนะให้ประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 
เพ่ือให้สามารถส่งให้กับนางพัชรี ลิมปิทีปราการ นักวิชาการศึกษาผู้ดูแลงานหลักสูตรภายในวันที่ 21 เมษายน 2554 
ต่อไป 
 

4.11  การพิจารณาอนุมัติตัดเกรด  ประจําภาคการศึกษา  2/2553 (รอบ 2)    

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ์   ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการพิจารณาอนุมัติตัดเกรด  ประจําภาคการศึกษา  2/2553  (รอบ 2)    
   
1.  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
กลุ่มการเรียน  

  
1416362 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว   1  
1416402 ภาษาญี่ปุ่น 8   1  



 
 

12 

รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่มการเรียน  
  

1416463 การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ    1  
1416492 การศึกษาอิสระ 1 
1411101 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2 
1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 1 
1411365 วรรณกรรมคําสอน 1 

 
 
2.  สาขาวิชามนุษยศาสตร ์
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
กลุ่มการเรียน  

  
1431110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 1  
1439102 นันทนาการเบื้องต้น 1  
1431100 ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนุษย์ 1  

1447200 มนุษย์กับการสื่อสาร  1 – 4  
1447300 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยว  1 
1447312 สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  1 
1411319 การเขียนเพ่ือการสื่อสารมวลชน 1 
1447206 สื่อใหม ่ 1 
1447100 การสื่อสารมวลชนเบ้ืองต้น  1 
1447200 มนุษย์กับการสื่อสาร  1 
1447311 การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์  1 
1447380 ภาพยนตร์ปริทัศน์  1 
1436490 ศิลปนิทัศน์  1 

 
3.  สาขาวิชาสังคมศาสตร ์
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
กลุ่มการเรียน  

  
1450200 มิติหญิงชายกับการพัฒนา  1  
1451201 ทฤษฏีพ้ืนฐานการพัฒนา 1  
1446200 มนุษยสัมพันธ์  (อบต.) 2 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   พื้นถนนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ  ถึงคณะศิลปศาสตร์  ชํารุด 

                     หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าพ้ืนถนนระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ถึงคณะศิลปศาสตร์  ชํารุดโดยมีรอยแตกเป็นจํานวนมาก  ซึ่งอาจจะทาํให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สญัจรไป
มาได้  จึงเสนอให้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการซ่อมแซม 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา    18.35  น. 
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