
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  5 / 2557 

วันพุธที่  28  พฤษภาคม  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 

6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

7.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค           หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร์    ติดราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายพุทธราช  มาสงค์     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจา้งพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงิน
รายได้เปน็งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2557   

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  การเปลี่ยนหมวด 
งบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2557  เพื่อ 
คัดเลือกพนังกานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จา้งด้วย 
งบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งเป็นตําแหน่งประเภทเดียวกับตําแหน่งที่ว่างอยู่  โดยวิธีคัดเลือกเป็นการภายใน  รายละเอียด 
ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.2 ประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงนิเดือนในแตล่ะประเภท 
และระดบัตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ฐานในการคํานวณ 

และช่วงเงินเดือนสําหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2557  โดยมีผลให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1  กันยายน  2556  เป็นต้นไป 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3  รายงานความก้าวหนา้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวชิาการ ครั้งที่ 2 ราย ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร  
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  
ครั้งที่ 2 ราย ผศ.ชมพูนุท  ธารีเธียร  ซึ่งได้เขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1411 235   โครงสร้างประโยค 
ภาษาไทย  จํานวน  3  บท  ตรงตามแผนการสอนในประมวลรายวิชา   
   มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.4  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชพี 
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  โดยให้สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์  จากบัญชี 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. 

กําหนดในสาขาวิชาที่ตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ังกรณีขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญ และแต่งต้ัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิในตําแหน่งศาสตราจารย์กรณีขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5 การรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
  ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รายละเอียดดังนี้ 
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จํานวนรายทีมี่ผลงานตาม
มาตรฐาน ฯ 

จํานวนรายทีมี่ผลงานต่าํ
กว่ามาตรฐาน ฯ คณะ 

ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. 
*ได้รับการยกเว้น 

รวม 

ศิลปศาสตร ์
 

10 2 - 4 - - 3 19 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6 การลาออกจากตําแหน่งของผู้บรหิารคณะศิลปศาสตร ์
  ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารของคณะ  จํานวน  3  ราย  ได้ขอลาออกจาก 
ตําแหน่ง  ดังนี้ 

1. นายสรพจน์  เสวนคุณากร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  ขอลาออกตั้งแต่วันที่  10  เมษายน   
2557 

2. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง    ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ขอลาออกตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน   
2557 

3. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร   หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    ขอลาออกตั้งแต่ 
วันที่  1  มถิุนายน  2557   และนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์   เป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นหวัหน้าสาขาวิชา 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก แทน 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7 แผนการดาํเนนิงานเพื่อสร้างรายได้และกิจกรรมสําคัญ คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ  2557 
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบแผนการดําเนินงานเพื่อสร้างรายได้และกิจกรรมสําคญั คณะศิลปศาสตร์ 
ปีงบประมาณ  2557  โดยมกิีจกรรมหลกัเพื่อสร้างรายได้ ดังนี้ 

1. อบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ 

2. การบริการด้านการแปลภาษาและค่าเช่าสถานที่ 

3. โครงการบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ค่าบํารุงสถาบัน) 

4. โครงการวิจัยจากงบประมาณภายนอก (ค่าบํารุงสถาบัน) 

5. โครงการผลิตตําราด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายละเอียดอ่ืน ๆ ดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  4/2557 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  4/2557 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

4/2557 
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ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  ผลการพจิารณาอนุมัติยุบเลิกตําแหนง่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และอนุมัติเปดิสอบคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ประเภทเงนิงบประมาณแผน่ดิน  

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองการเจ้าหน้าที่  ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล  ครั้งที่  4/2557  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2557  ดังนี้ 

1. ให้คงอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อัตราเดิมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ไว้สําหรับบริหารส่วนกลาง 

2. ให้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ให้คณะ 
ศิลปศาสตร์   ทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   อัตราเดิมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศกัด์ิ  
โลหะไพบูลย์กุล  โดยให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานกับกองแผนงาน 
  3. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการเปิดสอบคัดเลือกได้ตามความประสงค์ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้ขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขอ 
อนุมัติเพิ่มงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  และขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้าง 
ด้วยงบประมาณเงินรายได้เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์   ทดแทนอัตราของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  จํานวน  1 อัตรา  โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายในตามประกาศ 
ของมหาวิทยาลัย 
 

3.2  การพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ารองศาสตราจารย์กนกอร  สมปราชญ์   ได้ตอบรับการทาบทามเพื่อ 

เป็นผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับคณะ  ระหวา่งวันที่  2 - 4  สิงหาคม 2557  แล้ว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยอบุลราชธานี  ครั้งที ่ 2/2557   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  2/2557  กรณ ี
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากผลการประเมินผลการปฏบัิติงาน  และคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
และใบอนุญาตทํางานให้แก่ลกูจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  สังกัดคณะศลิปศาสตร์   โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า 
คณะจะอนุมัติให้ใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ วันที่ 1 ตุลาคม  2556  หรือไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มพิเศษจากผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทํางานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  โดยให ้
มีผลย้อนหลัง  ต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม  2556  และมอบใหง้านบุคคลดําเนินการต่อไป 

 

4.2  การขออนุมัติลาไปปฏบิัติงานเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ รายนางสายสุนี ชัยมงคล    และนางลักษมี  
นวมถนอม-คมูีระ   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ราย 
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นางสายสุนี  ชัยมงคล   และนางลักษมี  นวมถนอม-คีมูระ  ดังนี้ 
1. นางสายสุนี  ชัยมงคล  ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่วันที่  1   

ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558  เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ 
ทํางานวิจัยเรื่อง ปัญหาการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. นางลักษมี  นวมถนอม-คีมูระ ขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ต้ังแต่ 
วันที่  1 มิถุนายน  2557  ถึงวันที่  1  มถิุนายน  2558  โดยมีแผนการในการเก็บข้อมูลวิจัย  เขียนรายงานวิจัยโดย 
เป็นผู้เขียนหลกั และเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 บทความ  และนําเสนอ 
ผลการวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 เวท ี

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นางสายสุนี  ชัยมงคล  และนางลักษมี  นวมถนอม-คีมูระ 
ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   และให้นางสายสุนี  ชัยมงคล  พิจารณาการไปนําเสนอ / ตีพิมพ์  
ผลงานทางวิชาการ   และขอให้ทั้งสองท่านเขียนรายละเอียดภาระงาน TOR  ที่จะดําเนินการราย 3 เดือน 
 

4.3  การขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติดําเนินการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงนิรายได้ เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จา้งด้วยงบประมาณแผน่ดิน   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการ 
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้  
เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  แทนตําแหน่งนักวิชาการศึกษา รายนางนีลนารา  ศรีสําราญ   
โดยใช้วิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน  เพื่อทดแทนอัตราที่ว่างลง 1 อัตรา 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.4  การขอปรับเงื่อนไขในหมวดวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  
หลักสูตร  ปรบัปรุง พ.ศ.2555   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับเงื่อนไขในหมวดวิชาเลือกเสรี ใน 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลกัสตูร  ปรับปรุง พ.ศ. 2555  จากเดิมระบุว่า  
“หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจตามที่ตนเอง 
ถนัดหรือสนใจ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร” เป็น “หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยและการ 
สื่อสาร  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ 
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จาํนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร ทุก 
หลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่มวิชาเอกเลอืก” โดยขอเพิ่มข้อความอธิบายรายละเอียด 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.5 การขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับแผนการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  จากเดิมปี 2558  เลื่อนเป็นปี 2559  เนื่องจากกรรมการ 
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หลักสูตรต้องการเวลาเพิ่มเติมในการสํารวจความต้องการของตลาด และความพร้อมของบุคลากรในการร่างหลักสูตร 
ดังกล่าว   และขออนุมัติแต่งต้ังคณะทํางานสํารวจข้อมูลประกอบการจัดทําร่างหลักสูตร  จากเดิม  10  ท่าน  เพิ่มอีก  
2  ท่าน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปดิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล  และหากจะมีการปรับในส่วนอื่น ๆ ด้วยควรปรับพร้อมกันไปในคราวเดียว 
 

4.6 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนสะสม ฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์   
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินกองทุนสะสม ฯ  เพือ่จัดซื้อครุภัณฑ์   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อตามรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  และให้ตรวจสอบ 

ราคาและจํานวนอีกครั้ง 
 

4.7 การพิจารณาเสนอชื่อและประวัติผูส้มควรได้รับการยกย่องเปน็อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) ประจําปี 2557 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น 

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ (ปอมท.) ประจําปี  2557  จํานวน  5  สาขา  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    สาขา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาสงัคมศาสตร์  สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  และสาขารับใช้สังคม  โดยให้ส่ง 
รายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน  ภายในวันที่  6  มิถุนายน  2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ  3  สาขา  ดังนี ้
1.  สาขาสังคมศาสตร์  เสนอชื่อ  รศ.สมหมาย  ชินนาค 
2.  สาขามนุษยศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  เสนอชื่อ  นายชาญชัย  คงเพียรธรรม 
3.  สาขารับใช้สังคม  เสนอชื่อ  นายคําล่า  มุสิกา 

 

4.8 การพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในหลักสูตร คณะศลิปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2556  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาใน 
หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  ซึ่งกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ กําหนดตัว 
บ่งชี้เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3   อย่างน้อยร้อยละ  
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2556  แต่ละหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน 
ดังกล่าวได้ดําเนินการทวนสอบฯ พร้อมทั้ง แจ้งผลการทวนสอบฯ รวมจาํนวน 11 หลกัสูตร  ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบ 
เบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 แล้ว 
  ในการนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 งานวิชาการและหลักสูตรประวัติศาสตร์ ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา  กับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ซึ่งมขี้อเสนอแนะในหลายประเด็นเพื่อนําไปใช้  และปญัหาทีพ่บคือ การเขียน  มคอ.2  มคอ.3   
และ มคอ.5 ไม่สอดคล้องกัน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา  และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ปรับแบบฟอร์มให้กรอกได้ง่ายและสะดวก 
2. ช้ีแจงให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่าการเขียน มคอ.2 มีผลต่อการเขียน มคอ.3-มคอ.7 ดังนั้น ต้องเขียน 
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มคอ. ใหม้ีความสัมพันธ์กัน 
  3. สามารถปรบัปรุง มคอ.2 ย่อย   ได้เพื่อจะทําให้สอดคลอ้งกันกับ มคอ.3 - มคอ.7  ทั้งนี้ หลักสูตร 
จะต้องทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลการขอปรับเสนอตามลําดับ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
  4. เสนอให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

4.9 การประชมุพิจารณาตัดเกรด  ภาคการศึกษา  3/2556 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการประชุมพิจารณาตัดเกรด  ภาคการศึกษา   

3/2556  ดังนี ้
 

สาขาวิชา รายละเอียด หมายเหต ุ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ส่งเกรดช้า 1 รายวิชา คือ วิชาการแปล 2 สอน

โดย นายสิทธิชัย เทพสุระ 
นายสิทธิชัย เทพสุระ จะส่งเกรดภายใน
วันที่  5  มิถุนายน 2557 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ส่งเกรดช้า 1 รายวิชา คือ วิชาภาษาญี่ปุ่น 1 
สอนโดย นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์ และอาจารย์ใน
หลักสูตร 

อยู่ระหว่างดําเนินการแจ้งเวียน
กรรมการบริหารวิชาการ และจะแจ้ง
เวียนกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ 

สาขาวิชาสังคมศาสตร ์ ส่งเกรดช้า 1 รายวิชา คือ วิชากฎหมายธุรกิจ 
กลุ่ม 2 และ 3  สอนโดย  นายตระการ  
ถนอมพันธ์ และนายสุชินต์ ดรุณพันธ์ 

จะแจ้งเวียนกรรมการบริหารวิชาการ 
และจะแจ้งเวียนกรรมการประจําคณะ 
ตามลําดับ 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ส่งเกรดครบทุกรายวิชา  
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.10  การรับรองการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2/2556   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2/2556  จํานวน 8 คน โดยวันสําเร็จการศึกษา คือ วันที่ 14 มีนาคม 2557 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   
 

4.11  การขออนุมัติลงทะเบยีนรายวชิาควบคู่กัน   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชาควบคู่กัน  ด้วย  

นางสาวธิราณี  ซอเสียง  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรการท่องเที่ยว  ย่ืนเรื่องขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชา 1416 201  
ภาษาญี่ปุ่น 3  (ซึ่งเป็นวิชา Pre. ของวิชา 1416 202 ภาษาญี่ปุ่น 4)  และรายวิชา 1416 202  ภาษาญี่ปุ่น 4   ในภาค 
การศึกษาเดียวกัน  เพื่อสําเร็จการศึกษาตามโครงการหลกัสูตรได้  เนื่องจาก ปัจจุบันนักศึกษาต้องทํางานหารายได้เป็น 
ค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนเอง  โดยหากสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ในภาคการศึกษาเดียวกัน   จะทาํให้ 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมในภาคเรียนปกติ จํานวน 7,500.-บาท รวมถึงสามารถสาํเร็จการศึกษาได้ใน 
ภาคฤดูร้อน 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ใหห้ลักสูตรภาษาญี่ปุ่นบริหารจดัการให้มีความเหมาะสมและ 

มีคุณภาพ   
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4.12  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวชิาภาษาอังกฤษตัวที่ 3 และ 4 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป
เป็นกรณีพเิศษ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทะเบียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 3 และ 4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับนักศกึษารหัส 50-53 ที่จะลงทะเบียน 
ในภาคการศึกษา 1/2557 ทีเ่ปิดภาคการศึกษาในวันที่ 4 สิงหาคม  2557  เนื่องจากมนีักศึกษารหัส 53 จากคณะต่าง ๆ  
เป็นจํานวนมากที่ผลการเรียนไม่ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ  3  และ  4  หมวดศึกษาทัว่ไป   ได้แจ้งความประสงค์ขอ 
ลงทะเบียนทั้งสองรายวิชาพร้อมกันในภาคการศึกษาเดียวกัน   แต่เนื่องจากการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  4  
ได้นั้น  จะต้องมีผลการเรียนผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ  3  ก่อน  ซึ่งต้องรอลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  4  ในภาค 
การศึกษาถัดไป  เป็นผลทําให้สําเร็จการศึกษาล่าช้า  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 3 และ 4  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  พร้อมกันในภาคการศึกษาเดียวกันได้  และให้ดําเนินการปรับเงื่อนไขรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 

2 และ 3  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในภาคการศึกษาเดียวกัน  โดยเริ่มใช้สําหรับนักศึกษารหัส 53 ลงไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี้ 

หลักสูตรที่ได้รบัความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2557  มีดังนี้ 
1. การปรับกําหนดการเปิดสอนของหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการ 

พัฒนา  ฉบับที ่ พ.ศ. 2552  จากภาคการศึกษา 1/2553  เป็นภาคการศึกษา  1/2552   
2. การเพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาโท 

ประวัติศาสตร์  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555  จํานวน  3  รายวิชา   
หลักสูตรที่ได้รบัความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2557  มีดังนี้ 
1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าํโขง  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

2555 
ทั้งนี้  ได้สําเนาให้กับประธานหลักสูตรที่เกีย่วข้องแล้ว 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.2  แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวชิา/กลุ่มวชิาของสถาบนัอุดมศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบแนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ม ี
แขนงวิชา/กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา  กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง 
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร  โดยมีวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ทัง้นี้  ได้สําเนาแจ้งประธานหลักสูตรทุกท่านแล้ว 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  ประกาศ  เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งว่าง 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบประกาศ  เรื่อง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท 

คณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งว่าง  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์   
อมรจิตสุวรรณ  สังกัดคณะนติิศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2557 ถึงวันที่  22 ธันวาคม  2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.4  รายงานผลการดําเนนิงานของงานประกันคณุภาพการศึกษา คณะศลิปศาสตร์  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการดําเนินงานของงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตร 2 วัน  

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เลขานุการของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   เพื่อสร้างเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  หลกัสูตร 2 วัน  
ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2557 ณ สถานปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม 3 คน คือ นางสาวมิณฑิตา โสภา นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว  
และ นางนวลละออง อุทามนตรี ผลลัพธ์คือผ่านการอบรม บุคลากรทั้งสามคนมีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  และสามารถทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในอนาคต 

2. ข้อสรุปแนวทางการกํากับติดตามการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2553 - 
2555 
   จากที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 24 เมษายน 2557   สํานักงาน
ประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิเคราะห์สรุปว่า การสํารวจข้อมูลการดําเนินงานรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา พบ 
ประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีความสอดคลอ้งกันในหลายหน่วยงาน และมีข้อเสนอแนะ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  ดังนั้น   เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุง 
ตามเอกสารเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น   คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  มีมติเรื่องแนวทางการกํากับติดตามการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพภายใน 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

3. สํานักงานประกันคุณภาพ ฯ   กําหนดใหใ้ช้แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง   ระดับ 
ภาควิชา  และระดับคณะ   และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน  และให้สอดคล้องกบัข้อมูลใน CHE QA Online ด้วย 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.5 รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 รายนายวศนิ  โกมุท   
   ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2556 รายนายวศิน  โกมุท  ซึ่งได้ลาศึกษาต่อในสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยในภาคการศึกษา 
ปลาย ปีการศึกษา  2556  ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครบ จํานวน 48 หน่วยกิต    และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงร่าง 
วิทยานิพนธ์  โดยคาดว่าจะสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.6 รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 รายนายเชาวนันท์  ทะนอก  
   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการ 
ศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556  รายนายเชาวนันท์  ทะนอก  ซึ่งได้ศึกษาในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แขนงวิชา 
การบริหารพลศึกษาและการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.7 รายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก รายนายเฉลมิชัย  วงศ์รักษ์ 
   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญา 
เอก รายนายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์  ซึ่งได้ลาศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษา Sociolinguistics of language education 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อยู่ระหว่างการรอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่  17 กรกฎาคม  2557   โดยคาดว่าจะสําเร็จ 
การศึกษาประมาณวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวทิยาลัยอบุลราชธานี ครั้งที่ 3/2557 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2557  ในวันที่  21  มิถุนายน  2557  หาก 
คณะประสงค์จะเสนอวาระการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร/รายวิชา ต่อที่ประชุม ฯ สามารถเสนอวาระและส่งเอกสาร 
ประกอบการประชุม ภายในวันที่  2  มิถุนายน  2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.9 การมอบหมายภาระงานช่วงปิดภาคการศกึษาให้กับลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสาขาวชิาภาษาและวรรณคด ี
ตะวันตก 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคด ี
ตะวันตก  ได้มอบหมายภาระงานช่วงปิดภาคการศึกษาใหกั้บลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน  4  คน  ระหว่าง 
เดือนพฤษภาคม  - กรกฎาคม  2557 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.10  ประชาสมัพันธ์โครงการของงานกิจการนักศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  แจ้งที่ประชมุทราบว่าโครงการส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 
สาธารณะประโยชน์   โดยเครือข่ายศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี 
การศึกษา 2556  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน  2557 ณ  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
5.11  ผลการดําเนินงานโครงการร่วมแรงแข็งขัน สานสัมพันธ์อาสาพัฒนา ครัง้ที่ 1 
            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานโครงการร่วมแรงแข็งขัน  
สานสัมพันธ์อาสาพัฒนา  ครัง้ที่ 1 ซึ่งจัดเมือ่วันที่  9-11 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านขอนแต้  ต.สําโรงปราสาท  
อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ   ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ 4  คณะจาก  3 
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มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 
ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาทั้ง 3 สถาบัน  มีการสานสัมพันธ์ระหว่างกัน  เสริมทักษะการมีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีภายใน 
ตัวนักศึกษาและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีระหว่างนักศึกษาทั้งสามสถาบัน    อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาํนึกให้กับนักศกึษา 
สามารถนําความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ   ตลอดจนเป็นสร้างเครือข่ายพัฒนา 
ประกันคุณภาพภายในสถาบัน ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม  
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ 
   - 
 
เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 
 

          


