
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ / 2554 

วันศุกร์ที่  30  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.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

4.  นายทรงพล  อินทเศียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

6.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ติดราชการ 

2.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
  

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ 

5.  นางสาววกุล  ธีรวงศกร  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

6.  นางสาวสุรชัดา  คนึงเพียร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

7.  ผศ.พฤกษ์  เถาถวิล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

8.  นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

9.  นางสาวภัทร์ศินี  แสนสาํแดง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
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ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
10.  นางสาวพัชรี  ธานี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

11.  นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  อาจารย์ 

12.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สุขสําเร็จ  อาจารย์ 

13.  นางสาวกรรณศลักษณ์  อุ่นณพลักษณ์  อาจารย์  

14.  นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  อาจารย์ 

15.  นายธวัช  มณีผ่อง   อาจารย์ 

16.  นางรัชนี  นิคมเขตต ์   รักษาการแทนหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

17.  นางนวลละออง  อุทามนตรี  นักวิชาการศึกษา 

18.  นางพัชรี  ลิมปิทีปราการ        นักวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การแจ้งผลการให้ทนุการศึกษาระดับปริญญาโทสาํหรับนักศึกษากัมพูชา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับ 
นักศึกษากัมพูชา จํานวน 2 ทุน ว่าคณะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมภาษณ์ทุนที่กรุงพนมเปญ  
ทั้งนี้    ในส่วนของการสอนภาษาไทยก่อนเปิดภาคการศึกษา  นั้น    คณะจะจัดการเรียนการสอนเองโดยไม่ใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องจากมคี่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การกรอกข้อมูลเปรียบเทียบและการปรับปรุงรายวิชาในระบบฐานข้อมูลของคณะศลิปศาสตร์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเปรียบเทียบ 

และการปรับปรุงรายวิชาในระบบฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์   โดยขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าสาขาวิชาติดตาม
การกรอกข้อมูลดังกล่าวของอาจารย์ในสาขาวิชา  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม  2554    
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม   
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 

ระเบยีบวาระที่  4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะศลิปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   หารอืที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะศิลปศาสตร์  
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โดยนางรัชนี นิคมเขตต์  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ     นําเสนอข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน
การเงินคณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2554  ณ  วันที ่ 31  สิงหาคม  2554    
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะศิลปศาสตร์จากข้อมูลรายงาน 
ผลการดําเนินงานการเงินคณะศิลปศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดังนี้ 
  1. หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2554 เมื่อเทียบกีบปีงบประมาณ 2553 มีจํานวนเพิ่มขึ้น  
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากมีการเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรในคณะ ดังนั้น คณะจึง 
ต้องระมัดระวังและประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ 
  2. คณะควรพจิารณาหารายได้เข้าในส่วนเงินผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น การให้เช่าสถานที่  การบริการ
วิชาการ  การลดค่าใช้จ่ายโดยการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
                   
4.2 การพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร ์

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์    เพื่อเป็น 

ข้อมูลประกอบการจัดทําเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ในการนี้ แต่ละ
สาขาวิชานําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. นายทรงพล อินทเศียร  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ให้ข้อมูลว่า  

จากข้อมูลที่ได้รับจากนักศึกษาและอาจารย์ในประเด็นเกี่ยวกับจํานวนหน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนตามพื้น
ฐานความรู้ และจํานวนนักศึกษาต่อกลุ่มการเรียนยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจาก ข้อคิดเห็นที่ได้จากนักศึกษามีความ
หลากหลายมาก ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาที่ 3 ไม่ต้องเป็น Pre-requisite ของ
รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาที่ 4  

2. นายชญานนท์   แสงศรีจันทร ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออกให้ข้อมูลว่า  
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยยังคงไว้ตามเดิม 

3. นายจักรพันธ์   แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ให้ข้อมูลว่า สาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ได้พิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปร่วมกันแล้วเห็นว่าเนื้อหาไม่มีความซ้ําซ้อนกัน   เนื่องจาก
ศาสตร์แตกต่างกัน  ทั้งนี้  สาขาวิชามนุษยศาสตร์ขอเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาใหม่  จํานวน  5  รายวิชา  โดย
ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชานําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

- อาจารย์สุธิดา ตันเลิศ นําเสนอข้อมูลรายวิชามนุษย์กับอารยธรรม และวิชาวัฒนธรรมอีสาน   
- อาจารย์เมธี เมธาสิทธิ สุขสาํเร็จ นําเสนอข้อมูลรายวิชาวัฒนธรรมอาเซียน   
- อาจารย์พัชรี ธานี นําเสนอข้อมูลรายวิชามนุษย์กับการท่องเที่ยว  
- อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด นําเสนอข้อมูลรายวิชาปริทรรศน์ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล    ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา 
การพัฒนาสังคมเสนอที่ต่อประชุมว่า จะเปิดรายวิชาใหม่เกี่ยวกับอาเซียน จํานวน 1 รายวิชา ซึ่งมีเนื้อหา การนําเสนอ
และแนวทางทางสังคมศาสตร์ 

นอกจากนี้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์เสนอกําหนดการส่งคําอธิบายรายวิชาของ 
รายวิชาที่มีการปรับปรุงและรายวิชาใหม่  ภายในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  2554   และส่งข้อมูลรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)   วิชาศึกษาทั่วไปของคณะตามแบบฟอร์มใหมท่ี่มหาวิทยาลัยกําหนด   ภายในวันที่  25  ตุลาคม  
2554  
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  โดยมขี้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อมูลรายวิชาที่ 
ขอเปิดใหม่ ดังนี้ 
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รายวิชา ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. วิชาวัฒนธรรมอาเซียน ปรับแผนการศึกษารายสัปดาห์ โดยเรียงลําดับหัวข้อ

ก่อนหลังในแต่ละสัปดาห์ให้มีความสอดคล้องกัน 
2. ปริทรรศน์ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ควรปรับประเด็นในรายวิชา โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 4 

กลุ่ม ได้แก่  
1) แนะนํารายวิชา/ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และประชากร 
2) พัฒนาการของภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
3) มรดกวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
4) ประเด็นร่วมสมัย เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  
โดยประเด็นที่ 3 และ4 จะอยู่ในแผนการสอนช่วงหลังสอบ
กลางภาค ซ่ึงหัวข้อในการสอนและอาจารย์ผู้สอนสามารถมี
ความหลากหลายได้ 
 

 
4.3  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

 โดยขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรนําเสนอข้อมูล  จํานวน  2  หลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลกัสตูรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 ผูน้ําเสนอ คือ นายศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ผู้นําเสนอ คือ นางสาวภัทร์ศินี แสนสําแดง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยมีขอ้เสนอแนะในการแก้ไขข้อมลูหลักสูตร 
ดังนี้ 
 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1) ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรลง โดยไม่เกิน 
140 หน่วยกิต 
2) ปรับรายวิชา การศึกษาอิสระ ให้เป็นวิชาเอกบังคับ 
3) รวมวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ กับการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ เป็นรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ 
4) แก้ไขแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
แล้วเสนอคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
5) ตัดข้อ 6 ทักษะปฏิบัติ ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping ) ออก 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1) ปรับคําจาก วิชาเอก เป็น กลุ่มวิชา 
2) พิจารณาปรับชื่อวิชา 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาการผลิตข่าว
และสารคดี เป็น โครงการพิเศษ 1 (การผลิตข่าวและ
สารคดี) และวิชาการผลิตสื่อบันเทิงคดี เป็น โครงการพิเศษ 
2 (การผลิตสื่อบันเทิงคดี) 
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4.4  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาที่ 

เคยศึกษา   ประจําปีการศึกษา  2554   ของนายภัทรนิธ์ิ   สุภาษร  รหสั   5414403454   จํานวน  2  รายวิชา  
รวม  6  หน่วยกิต  ได้แก่  วิชา 1411 101  ภาษาไทยกับการสื่อสาร   ผลการศึกษา  B+   และวิชา 1447 200  
มนุษย์กับการสื่อสาร   ผลการศึกษา  B+ 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.5  การจัดกิจกรรมงานวนัเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 2554 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมของหลักสตูรในงาน 
วันเกษตรอีสานใต้   ประจําปี 2554   ในเบื้องต้นได้หารือกับคณบดีเกี่ยวกับการจัดซุ้มของคณะ   ได้ข้อเสนอว่า  
ควรจัดทําไวนิลเป็นฉากในซุม้   โดยระบุข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและภาพกิจกรรมของหลักสูตร   
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   โดยคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมใน 
แต่ละวัน   ทั้งนี้ ขอให้ประสานแต่ละหลักสตูร เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว  
 
4.6  การขออนุมัติยืมเงินหลักสูตรทดรองจ่ายคา่เล่าเรียนของนักศึกษา 

ประธาน   หารือที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติยืมเงินหลักสูตรภาษาจีน   จาํนวนเงิน  
11,000  บาท  เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความขยัน  แต่ยังไม่
สามารถนําเงินมาชําระค่าเล่าเรียนได้ในปัจจุบัน  ทั้งนี้  นกัศึกษาจะนําส่งเงินคืนในลําดับต่อไป 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.7  การพิจารณากําหนดวนัประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะ 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติกําหนดวันประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์   เป็นวันที่  14  ตุลาคม   2554 
 
4.8  การรับรองการสาํเร็จการศึกษานักศกึษาระดับปรญิญาโท   
                    รองคณบดีฝา่ยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําภาคการศึกษา  1/2554   ดังนี้ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  สาขาสงัคมศาสตร์และการพฒันา 

1. นางสาวจริญดา  บุญจันทร์  (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) 1. นางสาวไพรรินทร์  พฤตินอก   (วิทยานพินธ์) 
2. นายวุฒิพงษ์  ผลเพิ่ม  (วิทยานิพนธ์) 2. นายวังวิจิตร  กิตติคุณ  (การค้นคว้าอิสระ) 

  
  

3. นายสันติ  โสภา  (วิทยานพินธ์) 
  

                  

                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.9  การพิจารณาความเสี่ยงของการรบัเข้านักศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําปีการศึกษา  2555   
                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงของการรับเข้านักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  2555 ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิและลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษามีอัตราลดลงทุกปี   ซึ่งจะส่งผลต่อการประมาณการรายรับ และค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอให้
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ทุกหลักสูตรพิจารณาทบทวนและยืนยันแผนการรับนักศึกษา 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556-2560 โดยมอบหมายให้งานวิชาการของคณะ ทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหลักสูตรพิจารณา
ทบทวนและยืนยันแผนการรับนักศึกษา เพื่อแจ้งกองแผนงานมหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 

4.10  การพิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตาชา้งเผอืก   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตา           

ข้างเผือก ตามสถิติการรับนักศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาข้างเผือกไม่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/หลักสูตร  ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้น ผู้เข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
ผ่านเกณฑ์การสอบขั้นตํ่าของวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศาสตร์และภาษาไทย ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตรกําหนด 
ดังนั้น จึงขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คงเกณฑ์ขั้นตํ่าการสอบทั้ง  2  วิชา คือวิชาภาษาอังกฤษ  และ
วิชาสังคมศาสตร์และภาษาไทยตามเดิม แต่ให้ตรวจสอบเกณฑ์การรับนักศึกษาของคณะอื่นๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาประเภทโควตาช้างเผือกของคณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษาถัดไป 
 
4.11  การพิจารณาเลือกองค์ประกอบในการรับบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง   
(Admissions)  ประจาํปีการศึกษา  2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบในการรับบุคคลเข้า 

ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบรับกลาง  (Admissions)  ประจําปีการศึกษา  2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเลือกกลุ่มที ่ 9  มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   9.2   พื้นฐาน 

ศิลปศาสตร์  รปูแบบที่  1  ได้แก่  GPAX  ร้อยละ  20 / O-NET  รหัส  01-08  ร้อยละ  30  และ  GAT  รหัส  85  
ร้อยละ  50 
 
    

เลิกประชุมเวลา    16.30  น. 
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