
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  8 / 2555 

วันศุกร์ที่  21  กันยายน  2555   เวลา  12.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ    รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชมุชนสัมพันธ์  กรรมการ 
6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 
8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 
9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์     ลากิจ 
2.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
2.  นายปริวรรต   สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 
3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ ประธานบริหารหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
6.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รกัษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ประกาศการให้ทนุการศึกษาสาํหรบัอาจารยค์ณะศิลปศาสตรเ์พือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าอธิการบดีได้ลงนามในประกาศการใหทุ้นการศึกษาสาํหรับอาจารย์ 
คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  เรียบร้อยแล้ว  ประกาศ ณ วันที่  17  กันยายน  2555   
ซึ่งคณะได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนดังกล่าวแล้ว  โดยส้ินสุดการรับสมัครในวนัที่  19  ตุลาคม  2555   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  แนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ  พ.ศ. 2555-2557  ในสถานศึกษา 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามแผนยทุธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ  
พ.ศ. 2555-2557  ในสถานศกึษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้สถานศกึษาทุกระดับ ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  ห้ามมิให้หน่วยงาน  สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หรอืรับการสนับสนุนใด ๆ จากผูป้ระกอบธุรกิจ 
ยาสูบ   รวมถงึรูปแบบการดําเนินกิจกรรมของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย   “ความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บริษัท” 

2. สถานศึกษาต้องบรรจุเรื่องโรคเกี่ยวกับบุหรี่ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. ให้สถานศึกษาทุกแห่งติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา  และห้ามมิใหม้ีการสูบบุหรี่ใน 

สถานศึกษา  ตลอดจนกําชับให้นักเรียน นักศึกษา ห้ามสูบบุหรี่ขณะอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 
4. ให้ผู้บริหารการศึกษา คร ูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา ควรประพฤติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีโดยการเลิกสูบบุหรี่ 
  5.  ให้การสนบัสนุนงบประมาณในการผลติสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่ 
และการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าคณะสามารถดาํเนินการได้ในข้อที่  1  3  และ 5   
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4.2  การพิจารณาภาระงานสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ    
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับภาระงานสอนและการผลิตผลงานทาง 

วิชาการ  ว่าสาขาวิชาควรมีข้อตกลงร่วมกันว่าอาจารย์ควรมีภาระงานสอนกี่หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   และจะต้องมี 
การผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนหรือไม่ อย่างไร  ในกรณทีี่ภาระงานไม่ถึงขั้นตํ่าที่สาขากําหนด 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าหากสาขาวิชามีการเกลี่ยภาระงานสอนแล้ว  อาจารย์ในสาขาวิชามี 
ภาระงานสอนต่ํากว่า  9  หนว่ยกิต    ขอใหช่้วยดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 1 ภาคการศึกษา  ดังนี้  เขียนบทความ 
ทางวิชาการ / ทําวิจัย   หรือนําเสนอบทความวิชาการ   ทั้งนี้   คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   และนักวิชาการศึกษา 
จะร่วมกันจัดทําประกาศและแบบฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  และประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
  

4.3 การรายงานความคืบหน้าในการจัดต้ังศนูย์บริการวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลสํารวจปัญหา / อุปสรรค  และแนวทางแก้ปัญหา 

ของศูนย์บริการวิชาการ   และเสนอประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา  ดังนี้ 
1. ควรแต่งต้ังคณะทํางานประจําศูนย์ ฯ ที่มีภาระงานที่ชัดเจนและมีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการทํางาน 
2. ควรแยกภาระงานศูนย์ ฯ ออกจากสาขาวิชาและงานวิชาการอย่างชัดเจน 
3. ควรมอบหมายภาระงานของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ให้บุคลากรอื่น  ที่ไมใ่ชน่ักวิชาการศึกษา   

เนื่องจากภาระงานศูนย์ ไม่ต้องใช้คุณสมบติัของการเป็นนักวิชาการในการปฏิบัติงาน 
  4.  ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนประกาศการใช้เงินของศูนย์ให้เป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกบัรูปแบบการ
ให้บริการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 
1.  เห็นควรใหม้ีการแต่งต้ังคณะทํางานประจําศูนย์  โดยมคี่าตอบแทนด้วย 
2.  เห็นควรใหแ้ยกภาระงานศูนย์ ฯ ออกจากสาขาวิชาและงานวิชาการอย่างชัดเจน 
3.  มอบหมายให้คุณกชพรรณ  บุญฉลวย  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  รับผดิชอบภาระงาน 

ของศูนย์บริการวิชาการ 
4.  เห็นควรใหป้รับประกาศการใช้เงินของศูนย์บริการวิชาการ 

 

4.4  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนนักศึกษา คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ.2555 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณา  (ร่าง)  

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนนักศึกษา  คณะศลิปศาสตร์  พ.ศ.2555   โดยคณะกรรมการกองทุนนักศึกษา  ม ี
จํานวน  7  คน  ประกอบด้วย  คณบดีเป็นประธาน  ผู้แทนศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  2  คน  อาจารย์ประจํา 
คณะศิลปศาสตร์  จํานวน 2 คน  ผูแ้ทนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  คน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยเสนอให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุน 
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นักศึกษา  ดังนี้  ลดจํานวนอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์  จากจํานวน 2 คน  เหลอืจํานวน  1  คน  แทน   โดยให ้
เพิ่มรองกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

4.5  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับสาขาวิชา     และโครงการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับการประกนัคณุภาพการศึกษา   ประจําปกีารศึกษา  2555  

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา   ระดับสาขาวิชา     โดยขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์   
จํานวน  17,500  บาท   และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปี 
การศึกษา  2555    โดยขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์  จํานวน  20,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นว่านักวิชาการคอมพิวเตอร์ของคณะ  จํานวน  2  คน  สามารถ 
จัดทําระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้  โดยไม่จําเป็นต้องจ้างเหมา  ดังนั้น   จงึเสนอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ดําเนินการ  
ดังนี้ 

1. ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใหเ้ชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพ  โดย 
ให้พิจารณาแบ่งหน้าที่ว่าจะให้บุคคลใด รับผิดชอบการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ภายในคณะ บุคคลใดรับผิดชอบการจัดทํา 
ระบบฐานข้อมูล  โดยอาจจะไปศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์และคณะวทิยาศาสตร์ 
  2.  ขอให้ติดประกาศวิธีการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียนให้ชัดเจน  และแจ้งให้ดําเนินการต่อสายอุปกรณ์ให้ 
อยู่ในสภาพเดิมก่อนใช้งาน  รวมทั้งแจ้งว่าหากอุปกรณ์ขัดข้องให้ติดต่อบุคคลใด 

 

4.6  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เพื่อให้พิจารณาการขอ 

อนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา  จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 
1. นางสาวนัฐกานต์  ลือนาม  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะศลิปศาสตร์   ขอเทียบโอน 

จํานวน  8  รายวิชา  จํานวน  10  หน่วยกิต 
2. นางสาววันวิศา  ศรไชย  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  คณะศิลปศาสตร์   ขอเทียบโอน 

จํานวน  5  รายวิชา  จํานวน  7  หน่วยกิต 
3. นายศัสตรศาสตร์  เปานาเรียง  นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอเทียบ 

โอนจํานวน  1  รายวิชา   จํานวน  3  หน่วยกิต 
  ทั้งนี้  ผ่านการตรวจสอบจากงานวิชาการแล้วว่าสามารถเทียบโอนได้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีอนุมัติ 
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4.7  การบริหารเงนิฝากธนาคาร   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการบริหารเงินฝากธนาคาร  ตามท่ีกองคลังได้แจ้งในที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 13/2555  เมือ่วันที่  4  กันยายน  2555  เกี่ยวกับการบริหารเงินของ 
คณะ/หน่วยงาน  หากนําฝากพร้อมกันในนามของคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับคณะ / หน่วยงาน  
โดยกองคลังจะเป็นผู้รวบรวม  จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าปกติ  ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เสนออัตราดอกเบี้ยสูงสุด 
ขณะนี้  คือ ฝากประจาํพิเศษ 22 เดือน  หากรวมเงินฝากได้  20-50  ล้านบาท  จะได้รบัอัตราดอกเบี้ย  4.05%  หรือ 
ถ้ารวมเงินฝากได้  50-100  ล้านบาท  จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.10%  โดยจะต้องฝากภายในวันที่ 30 กันยายน  2555 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่ประสงค์จะบริหารเงินฝากธนาคาร  ตามท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ 
เสนอ 
 

4.8  โครงการแสดงมุทิตาจติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ   
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการแสดงมุทิตาจิต   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ  โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเวลาและสถานที่ในการจัดงาน  ดังนี้ 
1. จัดงานในช่วงเช้า  ที่คณะศิลปศาสตร์  ใช้งบประมาณ จํานวน  22,500  บาท 
2. จัดงานในช่วงเย็น  ทีส่ถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ใช้งบประมาณ  จํานวน   

48,100  บาท 
ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอให้สาขาวิชาเตรียมมอบของที่ระลึกและกล่าวความรู้สึกด้วย 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้จัดงานในช่วงเช้า  ที่คณะศิลปศาสตร์  อนุมัติงบประมาณ 

จํานวน  22,500  บาท  โดยหลังจากแสดงมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพร  โชประการ  แล้ว  ให้มีการมอบ 
ของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  ซึ่งจะโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

4.9  การขออนุมัติเกรด  ภาคการศึกษา  1/2555  ก่อนกําหนด   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเกรด  ภาคการศึกษา  1/2555  ก่อน 

กําหนด  เนื่องจากนางสาวภัคจิรา  มีกุศล  นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ช้ันปีที่ 5  มีความจําเป็นต้องขอใช้ผลการ 
เรียนทั้งหมด  เพื่อนําไปเป็นเอกสารประกอบการเข้าทํางานในบริษัทแอร์เอเชีย   ซึ่งบรษิัทขอทราบผลการเรียนที่สาํเร็จ 
การศึกษา ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555  ทัง้นี้  รายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนในภาคการศึกษา 1/2555  มีจํานวน  1 วิชา 
คือ  วิชาไทยคดีศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว     และนักศึกษาแจ้งว่าได้ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสขุ   
อาจารย์ประจําวิชาทราบด้วยวาจาในเบื้องต้นแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ    ทั้งนี ้  ให้นักศึกษาประสานอาจารย์ผู้สอนเพื่อ 
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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4.10   สาเหตุการจา่ยเชค็ล่าชา้ของงานการเงนิคณะ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบถึงสาเหตุที่งานการเงินคณะ  จ่ายเช็คให้กับบุคลากร 

ล่าช้า เนื่องจากมีการยืมเงินทดรองจ่าย ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการในหลักสตูร / รายวิชา  
โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ  การยืมเงินคา่เดินทางไปราชการ  รวมถึงการจัดโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ดําเนินการเบิกจ่าย 
จึงส่งผลใหค้ณะมีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ  ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ดําเนินการดังนี้ 
1. ขอให้ช่วยกระจายข่าวว่างานการเงินคณะไม่ได้ทํางานล่าช้า แต่เกิดจากปัญหาที่คณะมเีงิน 

หมุนเวียนไม่เพียงพอด้วยสาเหตุข้างต้น 
2. ให้งานการเงินส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่เดินทางไปราชการแล้วยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่าย 
3. ให้ผู้ที่ยืมเงินโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ  ทยอยเบิกจ่ายเงินยืม 

 

4.11   การพิจารณาอาจารยพ์ีเ่ลีย้งของนักศึกษาอาเซยีนเพิม่เติม  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เสนอที่ประชุมพิจารณาอาจารย์พ่ีเลี้ยงของนักศึกษา 

อาเซียน ในโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปี 2556  เพิ่มเติม 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงภาษาจีนเพิ่มเติม  คือ  ประธานหลักสูตร 

ภาษาจีน  และร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์   เพื่อสมัครเข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ไทยและอาเซียนประจําปี  2556 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 รายงานความคืบหน้าการดาํเนนิโครงการอบรมระยะสัน้ของศนูย์บริการวิชาการ 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนิน 
โครงการอบรมระยะสั้นของศูนย์บริการวิชาการ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งเป็นการหารายได้ให้กับศูนย์บริการ 
วิชาการ   โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 
  1.  กลุ่มบุคคลทั่วไป    เน้นการเปิดอบรมระยะสั้นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษา 
เวียดนาม  โดยจะเริ่มเปิดอบรมประมาณเดือนธันวาคม  2555   

2. กลุ่มส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตําบล  มีความสนใจอบรมด้านภาษา สังคมและ 
วัฒนธรรม  เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. กลุ่มภาคธุรกิจ 
4. กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร  ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ในการนี้  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้แจ้งทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ 

กิจกรรมการเรยีนรู้สําหรับเด็ก (Kid Zone)    ซึ่งมีกลุ่มเปา้หมาย  คือ  นกัเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ 
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อําเภอเมือง  จํานวน  6  โรงเรียน    โดยจะจัดกิจกรรมละประมาณ  15-20  คน    มีระยะเวลาจัดกิจกรรม  1  ปี   
(ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน  2555  เป็นต้นไป)  ดําเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือน ต่อ 1 กิจกรรม  โดยจะ 
เริ่มประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนโดยตรง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 5.2  การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดเีด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  2555 
 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แจ้งให ้

คณะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  ระดับคณะ  เพื่อสง่ไปคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง    โดยจะมีการมอบ 
เกียรติบัตรในช่วงวันรับปริญญา  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  เสนอใหม้ีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ศษิย์เก่าดีเด่น  ระดับ 
คณะด้วย 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
   

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1 การเผยแพรศ่าสนาของมลูนิธิแสงธรรมอิก้วนเต้า ซิงอี้   
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีมูลนธิิแสงธรรมอิก้วนเต้า  ซิงอี้    ได้ขอความ 
อนุเคราะห์ใช้สถานที่ของคณะ  เพื่อจัดอบรมคุณธรรม – จริยธรรม  ใหกั้บนักศึกษาภาษาจีน  นั้น  ต่อมามูลนิธิดังกล่าว   
ได้มีหนังสือแจง้ว่ามูลนิธิจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จาํนวน 3 ทุน  ทนุละ 2,000  บาท  สําหรับนักศึกษาที่เข้า 
รับการอบรม  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2555  ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ประธาน 
บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีน    ได้ให้ข้อมูลเพิม่เติมว่าเดิมเข้าใจว่ามูลนิธิ ฯ   จะมาจัดอบรม 
คุณธรรม-จริยธรรม  ให้กับนกัศึกษา  แต่ต่อมาทราบว่าเป็นการมาเผยแพร่ศาสนา  ดังนั้น  จึงไม่เห็นด้วยกับการมาขอใช้ 
สถานที่ ในการเผยแพร่ศาสนาดังกล่าว 
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามประธานบริหารหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา 
ภาษาจีน เสนอ  และยังไม่พร้อมในการใหมู้ลนิธิ ฯ มาใช้สถานที่ของคณะ  
 

6.2 การปรับป้ายชื่อหน้าห้องพกัอาจารย์ใหเ้ป็นปัจจบุัน 
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับป้ายช่ือหน้าห้องพัก 
อาจารย์ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีอาจารย์บางท่านที่ลาศึกษาต่อ หรือลาออกไปเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังคงมีช่ือปรากฏอยู่  
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ประสานกบั 
งานบุคคลและงานโสตทัศนูปกรณ์ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
เลิกประชุมเวลา    14.50  น.       


