
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  9 / 2554 

วันจันทรท์ี่  17  ตุลาคม  2554    เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

6.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร            กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ลากิจ 

2.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ติดราชการ 

3.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์      รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ 

3.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครัง้ที่  11 /2554    

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  11 /2554  เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2554  รายละเอียดดังนี้ 
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   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ช่วยกํากับดูแล
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ    เนื่องจากนายสุรชัย  จูมพระบตุร    รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  ขอลาออกจากตําแหน่งเพื่อรักษาสุขภาพ  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  

   2.  การย้ายศนูย์หนังสือจุฬา  ไปที่สํานักวิทยบริการ  ในเดือนมกราคม  2555 

   3.  การเลื่อนสอบ GAT – PAT  จากเดือนตุลาคม  2554  เป็นเดือนพฤศจิกายน  2554 

   4.  ข้อมลูจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ของคณะศิลปศาสตร์  
รายละเอียดดังนี้ 

 

สาขาวิชา โควตาพ้ืนที่บริการ โควตาพ้ืนที่อีสาน โควตาพ้ืนที่ภาคอื่น รวม 

1. การท่องเทีย่ว 354 76 13 443 

2. การพัฒนาสังคม 154 20 5 179 

3. นิเทศศาสตร์ 202 51 5 258 

4. ประวัติศาสตร์ 132 29 4 165 

5. ภาษาจีน 71 20 2 93 

6. ภาษาญี่ปุ่น 53 11 4 68 

7. ภาษาไทยและการสื่อสาร 233 39 4 276 

8. ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

673 171 21 865 

ซึ่งหลักสูตรที่นกัศึกษาสมัครเข้าศึกษาน้อยมาก คือ ภาษาจีนและภาษาญีปุ่่น เพื่อให้นักศึกษาสมัครเรยีนในหลักสูตร
ดังกล่าวให้มากขึ้น  คณะจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์หลักสตูรเพิ่มขึ้น   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.2  การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปบีริบูรณ์   

   ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน   60  ปีบริบูรณ ์
ซึ่งเดิมการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่อายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์   ส่วนราชการจะต้องขอทําความตกลงกับกระทรวง 

การคลัง  (กรมบัญชีกลาง)  กอ่น  แต่เพื่อใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กระทรวงการคลัง  จึง 

อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีความจําเป็นที่ไม่อาจหาจ้างบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนได้  จ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ทีม่ีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์  ได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  โดยให้จา้งในอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของตําแหน่งตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.3  แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เพื่อดาํเนนิการเบิกจ่ายในระบบแผนงบประมาณ
พัสดุ  การเงิน  กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ  3  มิติ    และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (UBUFMIS)    

   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายในระบบแผนงบประมาณพัสดุ การเงิน  กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3  มิติ  และ
ระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (UBUFMIS)  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรเป็นจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น  36,963,350  บาท  ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งจัดสรรให้ตามกรอบการจัดสรรปี 2554  (6 เดือน)
จํานวน 12,296,250  บาท  และเงินรายได้  จํานวน  24,667,100  บาท 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.4  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา 

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2550  กําหนดให้การแต่งต้ังกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจาก 

บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด  สําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกดั  

 และเพื่อความเหมาะสมในการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ   ซึ่งสังกัดสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ  ให้ขอ 

ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  และเพื่อให้การตีความคําว่า “บุคคลภายนอก 

สถาบัน” ให้ชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  ก.พ.อ.  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

  1.  ให้กําหนดนิยามคําว่า “บุคคลภายนอกสถาบัน”  ตามมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบราชการว่า  หมายถึง  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดที่มี
สถานภาพเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยใดก็ถือว่าเป็นบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยนั้น 

  2.  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและอยู่ในบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรบัสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเคยสังกดัสถาบันเดียวกับผู้เสนอขอ  แต่ไม่ได้อยู่ใน
บังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  เช่น  ไม่ได้รับการต่ออายุราชการหรือไม่ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษานั้น  โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน  ทั้งนี้  ในการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ให้ยึดหลักความเป็นกลางตามนัยมาตรา 13  และมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ด้วย  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.5  ข้อมูลนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทีผ่่านการคัดเลือกเพื่อรบัทุนตา่ง ๆ 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์       แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาคณะ 

ศิลปศาสตร์ที่ผา่นการคัดเลือกเพื่อรับทุนต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ทุนอบรมภาษาเวียดนาม ณ ประเทศเวียดนาม  โดยกระทรวงการต่างประเทศ  ประเทศไทย  

มีผู้ผ่านการคัดเลือก  ดังนี้  นางสาวเปรมฤดี  แก้วเกาะสบา้    สาขาภาษาและวรรณคดเีวียดนาม    ซึง่ขณะนี้กําลัง
อบรมภาษาเวียดนามที่คณะเวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม  มหาวทิยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกดั 

มหาวิทยาลัยแห่งชาตินครโฮจิมินห์    สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นระยะเวลา  1  เดือน     ต้ังแต่วันที่  30  
กันยายน   2554 

   2.  ทุน  USAID Scholarships  ของรัฐบาลประเทศสหรฐัอเมริกา  รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับปริญญาตรี  ทุนละ  30,000  บาท 
 

ลําดับ ช่ือ - สกลุ หัวข้อ  Proposals อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร ์ โรงงานอุตสาหกรรมกับวิถีชีวิตของกรรมกร

โรงงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมส่งออกเสือ้ผ้า
สําเร็จรูปโรงงานเย็บผ้าบริษัท เวอร์เท็กซ์ แอพ
พาเรล จํากัด

ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล  

2 นางสาวนัครา พรรณา ความสําคัญของเงินส่งกลับบ้านของแรงงาน
อุตสาหกรรมต่อครัวเรือนในชนบท 

ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล

3 นางสาวประภาพันธ์  โพรัง การปรับตัวทางเศรษฐกิจของแรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล

 
ระดับปริญญาโท  ทุนละ  40,000  บาท 
 

ลําดับ ช่ือ - สกลุ หัวข้อ  Proposals อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 นายสังคม ศรมีหันต์  

 
พฤติกรรมทางการเมืองของชาวชนบทอีสานใน
บริบทความขัดแย้งของสังคมไทย 

ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล  

2 นายไกรพล  สรุิยะบุญ 
 

กระบวนการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ป่วยและครอบครัว ในการรกัษาโรคเรื้อรังด้วย
การแพทย์พื้นบ้าน 

นางสาวเหมวรรณ  

เหมะนัค   

3 นายเสกสรรค ์ทานะ 
 

การแยกแยะและการประเมินเหตุผลวิบัติในวาท
กรรมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล

4 นางสาวชลิตา ศรีแก้ว  
 

การผลิตข้าวพันธ์ุพื้นบ้านกับการปรับเปลี่ยน
สถานภาพทางสังคมของผู้หญิงในชนบทอีสาน 

ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล  
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3. ทุน  GMS  ปีงบประมาณ 2555  มีผูผ้่านการคัดเลือกระดับคณะ  ดังนี้ 

3.1  นางสาวเนตรน้ําทิพย์  บุดดาวงศ์    สาขาภาษาจีน 

3.2  นางสาวเพ็ญพิรุณ  สุวรรณกูฏ  (สํารองอันดับ 1) สาขาภาษาจีน   

3.3  นางสาวฉัตรทิพย์  แสงขาว     (สํารองอันดับ 2) สาขาภาษาจีน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.6  การเขา้รว่มโครงการตอ่ยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ  (EdPEx)    

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อยอด 

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx)   ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดใหม้ีการดําเนินโครงการ
ต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   โดยเป็นการนําเกณฑ์  2009 - 2010   Education  Criteria  for 
Performance  Excellence  (EdPEx)  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาให้มคีุณภาพอย่างก้าวกระโดด  ประกอบกับได้รับการสนับสนนุจากธนาคารโลก  ระยะดําเนินการระหว่างปี  
พ.ศ.2554 - 2558  

ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะศิลปศาสตร์ยังไม่ควร 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนคณะที่เข้าร่วมโครงการ 
คือ  คณะเภสชัศาสตร์  เป็นคณะนําร่องโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx)  โครงการที่  1  
ของ สกอ.   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานเทียบเทา่ และแนวทางการติดตามผล
การดําเนินงาน ปีการศึกษา  2554 

 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

ภายในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  หน่วยงานเทียบเท่า และแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา  2554  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2554  เป็นดังนี้ 

 

ลําดับ กิจกรรม วันดําเนินการ 

การติดตามและประเมินผล (รายงานการประเมินตนเอง พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน 

ผ่านระบบ E-document)  4 ครั้ง/ป ี

 1 

1.1  รอบ  3  เดือน 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

20  กันยายน  2554 

30  กันยายน  2554 

9  ตุลาคม  2554 
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ลําดับ กิจกรรม วันดําเนินการ 

1.2  รอบ  6  เดือน 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

1-10 ธันวาคม 2554 

1  ธันวาคม  2554 

9  ธันวาคม  2554 

1.3  รอบ  9  เดือน 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

1-10 มีนาคม 2555 

1  มีนาคม  2555 

9  ธันวาคม  2555 

 

1.4  รอบ  12  เดือน 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

- นําเสนอเข้า คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ส่งเอกสาร) 

1-10 มิถุนายน 2555 

1  มิถุนายน  2555 

8  มิถุนายน  2555 

การประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ระดับภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่า  พฤษภาคม  2555 

2.2 ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า มิถุนายน  2555 

2 

2.3 ระดับมหาวิทยาลัย 1-3  สิงหาคม  2555 

3 การนําผลการประเมินปีการศึกษา  2554  มาปรับปรุงและพัฒนา ระดับคณะ / 
หน่วยงานเทียบเท่า 

กรกฎาคม - กนัยายน 
2555 

4 การนําผลการประเมินปีการศึกษา  2554  มาปรับปรุงและพัฒนา ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม - กันยายน 
2555 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัย    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ 

สารสนเทศ  ให้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลงานรักษาความปลอดภัย   
เมื่อวันที่  7  กนัยายน  2554  ดังนี้ 

  1.  ในปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และจะให้
องค์การทหารผ่านศึก  เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยแทน 

  2.  เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย  ได้แจ้งว่าพบเห็นการด่ืมสุราภายในมหาวิทยาลัย  บริเวณค่าย
พิราบขาว  ซึ่งน่าจะเป็นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์  จงึแจ้งให้ทางคณะดําเนินการแก้ไข เนื่องจากผิดวินัย 

  3.  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สําหรับแจ้งเหตุด่วน – เหตุร้าย  คือ  3063 

  4.  เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย ได้แจ้งว่ามีการโจรกรรมและทําร้ายนักศึกษานิติศาสตร์ ที่บริเวณ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งทาง รปภ.  สามารถจับคนร้ายได้และนําส่งตํารวจดําเนินการแล้ว  จึงขอใหค้ณะต่าง ๆ 
กําชับนักศึกษาเรื่องการระวังภัยจากบุคคลภายนอกในยามวิกาล 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และให้ดําเนินการดังนี้ 

1. ทําบันทึกข้อความ  แจ้งมหาวิทยาลัยว่าชมรมดังกล่าวอยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัย  ไม่ใช่ของ 

คณะศิลปศาสตร์  จึงขอให้มหาวิทยาลัยประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการ 

  2.  ทําบันทึกขอ้ความ  แจ้งนายสุชินต์  ดรุณพันธ์  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาชมรมพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.9  ข้อมูลการไดร้ับจัดสรรงบประมาณประจาํปี  2555     ในการจัดโครงการบริการวชิาการและทํานบุํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   แจ้งที่ประชุม 

ทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี   2555  ทั้งสิ้นจํานวน  21  โครงการ     แยกเป็น 

โครงการบริการวิชาการ  จํานวน  12  โครงการ  งบประมาณ  1,795,500  บาท  และโครงการทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม จํานวน  9  โครงการ  งบประมาณ  1,062,700  บาท  และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการของบประมาณ 

ทุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ  2556  ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งได้ทําหนังสือแจ้งให้บุคลากรคณะทราบแล้ว เพื่อให้เตรียมข้อมูลในการเสนอของบประมาณต่อไป 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และให้รกัษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จัดทําเกณฑ์การพิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  และโครงการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม  ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม   เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา   และ 

ขอให้บันทึกขอ้มูลการจัดโครงการต่าง ๆ  ของปีงบประมาณ  2555   ในปฏิทินการทํางานของคณะ    เพื่อเป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบกําหนดการจัดโครงการดังกล่าว 

 

1.10  การอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์   (Designing  4  Learning  Portfolio   
(D4L+P))  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคัญตามแบบ  T5 Model 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการอบรมการใช้โปรแกรม 

การเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Designing  4  Learning  Portfolio  (D4L+P))  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ตามแบบ  T5  Model    ในวันเสาร์ที่  12  พฤศจิกายน  2554   เวลา  09.00 – 16.00  น.  ณ  ห้องปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอร์  3  (Sound Lab 3)   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.11  ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ซึ่งสอบได้คะแนน  80 %  และมีสทิธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน  1  ซึง่มีนักศึกษาเข้าสอบจํานวน  70  คน  สอบผ่านจํานวน  20  คน   ดังนี้ 

1.  นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์  จํานวน 16  คน  ได้เกรด  A  ทุกคน 

2.  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  จํานวน  3 คน   ได้เกรด  A  2  คน  ส่วนอีก 1 คน  ขอลงทะเบียน 

เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  ในภาคการศึกษา 1/2554  เช่นเดิม 

  3.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้เกรด  F  เนื่องจากไม่เข้าเรียน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ครั้งที่  8 / 2554   

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 8/2554     

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  8 / 2554 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  23   

สิงหาคม  2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ/2554    
เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554 
 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  2   

กันยายน  2554 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  2  กันยายน  2554 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  2  กันยายน  2554 
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2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  7   

กันยายน  2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  7  กนัยายน  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพิเศษ/2554   เมื่อวันที่  7  กันยายน  2554 
 
 

2.5  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  19   

กันยายน  2554 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําศิลปศาสตร์   วาระ
พิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554 

 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

3.1  การเสนอชื่อและผลงานผูส้มควรได้รบัปริญญากิตติมศักด์ิ  และรางวัลรัตโนบล  ประจําปี  2554  

 ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะเสนอชื่อและผลงานผู้สมควร 

ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  และรางวัลรัตโนบล  ประจําปี 2554  นั้น  ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์  
วาระพิเศษ / 2554  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2554  มมีติเห็นชอบให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
สาขาการท่องเที่ยว  ใหแ้ด่พระบรมวงศานุวงศ์  นั้น   มหาวิทยาลัยแจ้งว่าการเสนอชื่อดังกล่าวต้องกระทําล่วงหน้าจึง
ขอเลื่อนเป็นปี 2555    

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาการท่องเที่ยว เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอชื่อสําหรับปี 
2555 
 

3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศกึษา 1/2554   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบว่างานสารสนเทศได้นําแบบประเมินความพึงพอใจของ 

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา 1/2554   ลงในฐานขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษากรอกในระบบเรียบร้อยแล้ว  โดยจะสรุปผลการประเมิน  สิ้นเดือนตุลาคม  2554  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
3.3  การพิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2554   
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                   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้  แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้สํารวจประเด็นความเสี่ยง
ของคณะจากบุคลากรของคณะ  สามารถสรุปได้  3  ด้าน  ดังนี้  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านทรัพยากร  และด้านหลัก
ธรรมาภิบาล   

                   มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์    

                   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     หารือที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าในการขออนุมัติจ้างอาจารย์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา  และการขออนุมัติจ้างอาจารย์พลศึกษา  จํานวน  1  อัตรา                      

                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

                   1.  คณบดี  และหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  หารือเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  
ในวันที่  18  ตุลาคม  2554   

                   2.  กรณีอัตราอาจารย์พลศึกษา  สกอ.   ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตอบรับจากนายชยานนท์  
อวิคุณประเสริฐ  นักเรียนทุนที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ซึ่งยังไม่มีต้นสงักัด  ว่ายินดีจะมาบรรจุเข้าปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร์หรือไม่   ดังนั้น   ในภาคการศกึษา  2/2554
กลุ่มวิชาพลศึกษา  อาจจะจ้างอาจารย์ในพื้นที่มาช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษ 
  

3.5   การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  คณะศิลปศาสตร์   ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  
และร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2554 

                    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ / 2554  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2554  เห็นชอบร่างแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  นั้น  เพื่อให้มีความเหมาะสมใน
การจัดโครงการ  จึงขอปรับโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555  ดังนี้ 

                    1.  ขอปรับช่วงเวลาที่จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศของคณะเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน (Lamp/Blog KM)  จากเดือนตุลาคม 2554  เป็นเดือนพฤศจิกายน  2554 แทน 

                    2.  ขอปรับช่ือโครงการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์  เป็น โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีของงานประกันคุณภาพการศึกษา  และปรับช่วงเวลาที่จะจัดจากเดือน
กรกฎาคม  2555  เป็นเดือนกุมภาพันธ์  2555  แทน 

                     มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ขออนุมัติเปลีย่นแปลงเงื่อนไขรายวิชา  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร     

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
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รายวิชา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร    ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หลักสูตรวิชาเอกภาษาจีนและการสื่อสาร   และวิชาโทภาษาจีนและการ 

สื่อสาร  หลักสตูรปรับปรุง ปีการศึกษา 2553  เป็นผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ใน 

รายวิชา  1415 372   ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร   

ระหว่างหลักสูตร  พ.ศ. 2548  กับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

 

วิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 

1415 372 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 1415 204  ภาษาจีนระดับกลาง 2 1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้เปลี่ยนวิชา  Pre-requisite  ของวิชา 1415 372 ภาษาจีน
เพื่อการโรงแรม  สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  จากเดิมคือ  1415 204  ภาษาจีนระดับกลาง 2    เป็นวิชา 
1415 203  ภาษาจีนระดับกลาง 1 
 

4.2   ขออนุมัติให้ผลการเรยีน  N   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่หลักสูตรท่องเที่ยวได้รับ
อนุมัติให้จัดโครงการฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์  และเรียนรู้ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่  16- 22  ตุลาคม  
2554  ซึ่งเป็นโครงการของหลักสูตรการท่องเที่ยวในรายวิชา  1449 300  หลักการมัคคุเทศก์  และ  1433 361  
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนในรายวิชา 1449 300  หลักการมัคคเุทศก์  จํานวน
ร้อยละ 40  จากคะแนนรวมทั้งหมด  แต่เนือ่งจากขณะนี้พื้นที่ในการดําเนินโครงการ  ได้แก่  จังหวัดลพบุรี  
พระนครศรีอยุธยา  และกรุงเทพมหานคร  กําลังประสบอุทกภัยอย่างหนักทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามท่ี
กําหนด  ดังนั้น  จึงขออนุมติัให้ผลการเรียน N  แก่นักศึกษาในรายวิชา 1449 300  หลักการมัคคุเทศก์  ภาค
การศึกษา  1/2554  จนกว่าจะได้ดําเนินโครงการ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผลการเรียน N  แก่นักศึกษาในรายวิชา 1449 300  
หลักการมัคคุเทศก์  ภาคการศึกษา  1/2554  และให้ส่งผลการเรียนที่สมบูรณ์  ภายในเดือนธันวาคม  2554 
    

 4.3  ขอความอนุเคราะห์สนับสนนุโครงการ “ร่วมมือร่วมใจจัดต้ังสถานีตํารวจประจําเทศบาลตําบลเมืองศรีไค” 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ 

สารสนเทศ    ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการ  “ร่วมมือร่วมใจจัดต้ังสถานีตํารวจประจํา 

เทศบาลตําบลเมืองศรีไค”  ซึง่เทศบาลตําบลเมืองศรีไคขอรับบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างสถานีตํารวจดังกล่าว    โดย 

ประสานงานให้การสนับสนนุได้ที่  นายปรทิัศน์  มัทวานุกูล  คณะกรรมการผู้จัดหาทนุโครงการ ฯ  

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน  20,000  บาท 
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4.4  ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร         เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง
โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
    

ลําดับ รายการ ราคาโดยประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารใหม่ ขนาด 215 ตร.ม. 
(กระเบื้องขนาด 40 x 40 ซม.) 

107,500 ตารางเมตรละ 500  บาท 

2 ติดต้ังรางน้ําฝนใหม่ความยาว  10  เมตร 5,000 ตารางเมตรละ 500 บาท 

 รวม 2 รายการ 112,500  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ซ่อมแซม  โดยใหค้ณะทําหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้
เงินค่าเช่าจากร้านอาหาร  2  ร้าน  ทีม่หาวิทยาลัยได้รับจากร้านอาหารของคณะศิลปศาสตร์ 
 

4.5  ขออนุมัติงบประมาณคา่ตอบแทนเจ้าหน้าทีศู่นย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  และแจ้งผลการดําเนินงาน
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุม่น้ําโขงในรอบปีงบประมาณ  2554   

  นายมิตต  ทรพัย์ผุด  ประธานคณะกรรมการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง    เสนอที่ประชุม
พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ศนูย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  ในปีงบประมาณ  2555  
เพื่อเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ฯ  ในเดือนพฤศจิกายน  2554  ถึงเดือนกันยายน  2555  จํานวน  110,000  บาท   
และแจ้งผลการดําเนินงานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในรอบปีงบประมาณ  2554   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณ  110,000  บาท  เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการ 

ภายในศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   
 

4.6  แผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  2555   

  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินประจําปี  2555  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ  สรุปปฏิทินแผนการดําเนินการโครงการ
ในรายวิชา / หลักสูตร  เพื่อนําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ / 2554   ในวันที่  
20  ตุลาคม  2554 

 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   

5.1  ประกาศเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  การตรงต่อเวลา  และการแต่งกายของนักศึกษา 
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                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมแทนงานกิจการนักศึกษา  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ซึ่งประกาศคุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย  คือ  รู้กาลเทศะ : แต่งกายถูกโอกาส  เวลา สถานที่  และเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว  จึงเสนอให้คณะจัดทําประกาศของคณะเป็นลายลักษณ์อักษร  อีกทั้งเพิ่มในส่วนของ
ความมีระเบียบวินัย : การตรงต่อเวลา  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
อย่างเป็นรูปธรรม   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้งานกิจการนักศึกษาของคณะ  จัดทําประกาศคุณธรรม
จริยธรรม  ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  คณะศิลปศาสตร์   และลงเว็บไซต์คณะต่อไป 
 

5.2 การรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม 

                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัย
น้ําท่วม  โดยสามารถบริจาคได้ที่เคาเตอน์ธุรการ  สํานักคณบดี  ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคดังกล่าว
ทั้งนี้  ขอให้ผู้ร่วมบริจาคช่วยลงชื่อในบัญชีรับบริจาค   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3 รายชื่อนักศึกษาในระบบ Reg. 

                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมว่าอาจารย์ในสาขาวิชาฝากแจ้งว่ารายชื่อนักศึกษา
หายไปจากระบบ Reg.  จึงไม่สามารถกรอกคะแนนให้กับนักศึกษาได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  จะแจ้งไป
ยังกองบริการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง 

 

 

เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 
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