
                                                                               
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  6 / 2558 
วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม  2558   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 
ผู้มาประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
4.  นางสาวอรนุช  ปวงสุข    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 
6.  นายเสนาะ  เจริญพร    รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      กรรมการ 
7.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
8.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

9. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      ติดราชการ 

2. นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์    ลากิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   
3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม              รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  
  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้รับทนุ
โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษา  
              ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการจัดโครงการค่ายเยาวชนเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของผู้รับทนุโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนการศึกษา  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการโดยงานวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ร่วมกับ ASEAN University Network  โดยจัดกิจกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มุกดาหาร  
และนครพนม  ซึ่งได้จัดโครงการกลุ่มที ่1  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2558  ถึงวันที ่ 4  กรกฎาคม  2558  น้ัน  มี
นักศึกษาเข้าร่วมจํานวน 26 คน  ทั้งน้ี  คณะจะจัดโครงการกลุ่มที ่2  ในวันที่  16  กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  20  
กรกฎาคม  2558 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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1.2  กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2556  ซึ่งคาดว่า 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะเป็นวันที่  17  ธันวาคม  2558   ทั้งน้ี  รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งเพ่ิมเติมว่าคณะจะ 
มอบหมายให้นางสาวโสภิดา  พิมพ์ประภา   เป็นเลขานุการในการประสานงานพิธีดังกล่าว โดยจะเปิดให้บุคลากรที่
ประสงค์จะเป็นคณะทํางานลงช่ือได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.3  กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556      
ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจําปี 

การศึกษา 2556 ซึ่งคณะจะต้องจัดทําเอกสาร SAR  เพ่ือรับการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 กันยายน   
2558  ซึ่งให้ผู้ตรวจประเมินภายในคณะเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดยไม่ให้ผู้ที่เคยสอนในหลักสูตรน้ันๆ เป็น 
ผู้ตรวจประเมินฯ  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะแจ้งกําหนดการมาอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  5/2558 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 5/2558 
   มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การเปิดสอบลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ  จํานวน  5  อัตรา  

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้เปิดสอบ 
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ  จํานวน  5  อัตรา  และได้ดําเนินการสอบเมื่อวันที่  8  กรกฏาคม  2558  น้ัน 
ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก  จํานวน  3  คน  ได้แก่  Mr. Kadek  Sulyantha   Mr. Saltustio  Mateo T.  
SanFelipe  Jr  และ Mr. Kevin Stumm  ทั้งน้ี  ที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ฝากประเด็น 
หารือคณะ ดังน้ี 

1. วิธีการคัดเลือก เน่ืองจากมีผู้สมัครบางคนอยู่ต่างประเทศ  และไม่สะดวกในการสัมภาษณ์ผ่าน 
ระบบอินเตอร์เน็ต  จึงขอหารือว่าสามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นกรรมการเพ่ือ 
คัดเลือกผู้สมัครจากต่างประเทศเลยได้หรือไม่ 

2. การปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุสามารถดําเนินการได้หรือไม่  เพ่ือเป็นการดึงดูดให้ชาว 
ต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานที่คณะ และคณะมีนโยบายในการปรับเพ่ิมค่าจ้างอย่างไรบ้าง เพ่ือ 
แจ้งให้ผูส้มัครทราบว่าจะมีความก้าวหน้าในการทํางานอย่างไรบ้าง 

3. สัญญาจ้างปัจจุบันเป็นการจ้างแบบปีต่อปี  คณะจะสามารถปรับเป็นการจ้างคร้ังแรก 1 ปี  
และหากผ่านการประเมินสามารถจ้างต่ออีก 3 ปี ได้หรือไม่  หรือสามารถปรับสัญญาให้เอ้ือต่อความมั่นคงในการ 
ทํางานในลักษณะอ่ืนๆ ได้หรอืไม่    

มติที่ประชุม    รับทราบและขอให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ดําเนินการเสนอบันทึก 
หารือเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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3.2  การพิจารณาโควตาลาศึกษาต่อภายในประเทศ และลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  5/2558  เห็นชอบให้งานบุคคลสรุปภาพรวมอัตราที่บุคลากร  จะสามารถลาศึกษาต่อในประเทศและลาหยุด 
ราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  ตามแผนที่กําหนดไว้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ น้ัน   
งานบุคคลได้สรุปข้อมูลรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านบุคลากร   
ในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

3.3  ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่านายเสนาะ  เจริญพร   ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างรอคําสั่งแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

   มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.4  การดําเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ (KM)     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอด 

แนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ “การจัดทําจดหมายราชการภายในและภายนอก” ในวันที่  
22  กรกฎาคม  2558  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3  โดยนางสาวมัณฑนา  เจือบุญ  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน 
บริหารงานทั่วไป  และนางโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี  พนักงานธุรการ  เป็นวิทยากร 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.5  การรับสมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการรับสมัครกรรมการและอนุกรรมการ 

สภาอาจารย์  ต้ังแต่วันที่  15 มิถุนายน  2558  ถึงวันที่  6 กรกฎาคม  2558  น้ัน ผลการรับสมัครเป็นดังน้ี 
1. นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   สมัครเป็นกรรมการสภาอาจารย์   
2. นายกมล  โสภาสิน  สมัครเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์   
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ        
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ   

ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบเสนอช่ือให้ประธานคณะกรรมการสรรหา
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558  ก่อนเวลา  16.00 น. 

มติที่ประชุม    ไม่เสนอช่ือ 
  
 

4.2  การเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ  ในการสอบคัดเลือก 
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา สาขา 
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สังคมศาสตร์ ซึ่งคณะได้หารือไปยังกองการเจ้าหน้าที่ และกองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล  ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม  2558  และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. พบว่าบางสาขาวิชาของคณะมีอัตรากําลังไม่เพียงพอ ดังน้ัน คณะศิลปศาสตร์ควรบริหารกรอบ 
อัตรากําลัง โดยอาจเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างสาขาวิชาภายในคณะได้ 

2. หากคณะประสงค์จะยืนยันรับอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เช่นเดิม  ขอให้คณะจัดทําข้อมูล 
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราวต่อไป  
ได้แก่ 
          2.1 ข้อมูลกรอบอัตรากําลังอาจารย์ปัจจุบัน โดยแยกรายหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ 
       2.2 ผลการรับนักศึกษา 3 ปีย้อนหลัง ทุกหลักสูตรของคณะ 
       2.3 แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 ปีการศึกษา ของคณะ 
       2.4 แผนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการ และแผนการสําเร็จการศึกษาของผู้ลาศึกษา
ต่อของคณะ 
       2.5 แผนการบรรจุนักเรียนทุนของคณะ  
  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้เสนอให้พิจารณาข้อเสนอแนะข้อ 1 คือการเกลี่ยอัตรากําลังให้กับ
สาขาที่มีอัตรากําลังไม่เพียงพอและมีความจําเป็นเร่งด่วน  ที่ต้องการอัตรากําลังทดแทน  ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูลตามข้อ 
2.1-2.5 ประกอบกับพิจารณาเรื่องภาระการเบิกค่าสอนเกินว่ามีการเบิกค่าสอนเกินอย่างไร  ภาระการเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร  ว่าต้องใช้อัตรากําลังจากสาขาอ่ืนหรือไม่    อัตรากําลังของอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
และจํานวนอาจารย์ที่จ้างด้วยเงินรายได้ภายในหลักสูตร  พบว่าสาขาสังคมศาสตร์ มีอัตรากําลังที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  ไม่ได้ใช้อาจารย์จากหลักสูตรอ่ืนมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  และมีอัตรา
อาจารย์ผู้สอนในปัจจุบันต่อจํานวนนักศึกษา  ในอัตราที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสาขาอื่น  ประกอบกับในอนาคตสาขา
จะมีนักเรียนทุนอีกหน่ึงคน  ซึ่งจํานวนอาจารย์ในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการจัดการของหลักสูตร ดังน้ัน จึงเสนอ
ให้พิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังให้กับสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสารซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วน 

ทั้งน้ี  ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  และนางเนตรดาว  เถาถวิล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  
ได้อภิปรายเพ่ิมเติมว่าในฐานะที่ตนเป็นอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์   ตนเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาบางท่าน 
ไปเป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรอ่ืน  ทําใหอ้าจารย์ในหลกัสูตรสังคมศาสตร์ที่จะสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญา 
โทมีไม่เพียงพอที่จะทําการสอน    และการที่ช่ืออาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไปประจําหลักสูตรอ่ืน   ทําให้ 
หลักสูตรไม่ได้คะแนนประกันคุณภาพเต็ม  จึงเห็นว่าอัตรากําลังของสาขาวิชามีไม่เพียงพอ  และไมค่วรเกลี่ยอัตรา
ให้กับสาขาอ่ืน นอกจากน้ีขอหารือเพ่ิมเติมว่าสาขาสังคมศาสตร์ จะได้รับอัตรากําลังมาทดแทนในอนาคตหรือไม่  และ 
หากเกลี่ยอัตราให้สาขาอ่ืนแล้ว  อาจารย์ประจําหลักสูตรจะมีเพียงพอสําหรับเปิดสอนหลักสูตรปรญิญาโทหรือไม่  ซึ่ง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่าจํานวนอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์ มีเพียง 
พอที่จะเป็นอาจารย์ประจําเพ่ือรองรับนักศึกษาปริญญาโทได้  เน่ืองจากมีนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาทั้งหมด และ 
จะปิดหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2557 น้ี 
  ทั้งน้ี  การจะขออัตรากําลังในอนาคต  ทุกหลักสูตร สามารถขออัตรากําลังเพ่ิมเติมจากคณะได้โดย
จะต้องแสดงข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน ดังข้างต้น ส่วนจะได้หรือไม่คณะกรรมการประจําคณะจะเป็นผู้พิจารณาตาม
ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการประจําคณะส่วนใหญ่เห็นชอบข้อเสนอแนะตามข้อ 1  โดยให้เกลี่ย 
อัตรากําลังอาจารย์สังคมศาสตร์  ไปเป็นอาจารย์ภาษาจีนแทน  และให้งานบุคคลดําเนินการรับสมัครต่อไป  ยกเว้น 
นางเนตรดาว  เถาถวิล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา มีมติไม่เห็นชอบ เน่ืองจากเห็นว่าการพิจารณาดังกล่าวจะกระทบต่อ 
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หลักสูตรการพัฒนาสังคม  อีกทั้งมติที่ประชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีมติไม่เห็นชอบ 

 

4.3  รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินรายไตรมาสท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ 2558 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดําเนินงานทางการเงินรายไตรมาส 

ที่ 3 ประจําปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558  โดยงานการเงินเป็นผู้นําเสนอข้อมูล รายละเอียดดัง 
เอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี  งานการเงินมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับลดค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 

1. คณะสามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของอาคารเรียนรวมได้ กรณีอาจารย์มีการยกเลิกการใช้ 
ห้องที่อาคารดังกล่าว  และทําบันทึกขอยกเลิกแจ้งให้งานวิชาการทราบ เพ่ือทําเรื่องขอยกเลิกการใช้ห้องต่อไป 

2. การเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ คณะ ขอความร่วมมือเจ้าของโครงการต่าง ๆ เร่งเบิกจ่ายภายใน 
ระยะเวลาที่กําหนด  คณะก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น 
  ทั้งน้ี  ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนว่าในช่วงวันที่ 25  สิงหาคม  2558 เป็นต้นไป ขอให้ 
หลีกเลี่ยงการดําเนินการจัดโครงการและเดินทางไปราชการ เน่ืองจากอยู่ในช่วงใกล้ปิดงบประมาณ  และเพ่ือให้คณะ 
สามารถเบิกจ่ายโครงการทันตามกําหนดระยะเวลาที่กองคลังกําหนด 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และขอให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

4.4  การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ 
                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ ของนางสาวอภินันท์  สงเคราะห์  ต้ังแต่วันที่  3  สิงหาคม  2558 ถึงวันที่ 1  มกราคม  2559  ซึ่งการลา
ดังกล่าวไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์   
                   มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
 
 
 

4.5  การมอบรางวัลเพื่อเปน็การสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการมอบรางวัลเพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับ 

บุคลากร  คณะศิลปศาสตร์  โดยเป็นการมอบประกาศนียบัตร จํานวน 4 รางวัล ดังน้ี 
1. สําหรับสายสนับสนุน : รางวัลผู้ให้บรกิารดีเย่ียม จํานวน 1 รางวัล (หรือมากกว่าในกรณีที่ 

คะแนนเท่ากัน)  โดยดูจากคะแนนการให้บรกิารที่บุคลากรประเมินในระบบ 
2. สําหรับสายวิชาการ : รางวัลผู้มีผลการเรียนการสอนดีเย่ียม จํานวน 3 รางวัล โดยเสนอการคิด 

เกณฑ์จากคะแนนประเมินเฉลี่ยในระบบ Reg. จํานวน 3 ภาคการศึกษา โดยใช้คะแนนเฉพาะระดับปริญญาตรี ผู้ที่อยู่ 
ในเกณฑ์จะต้องทําการเรียนการสอนรวมทั้งหมดจํานวน 18 หน่วยกิตขึ้นไป 
  ทั้งน้ี รางวัลดังกล่าว อาจจะซ้าํหรือไม่ซ้ํากับผู้ที่คณะเสนอช่ือเป็นบุคลากรดีเด่นก็ได้  

มติที่ประชุม    เห็นชอบในหลักการ ดังน้ี 
1. สําหรับสายสนับสนุน ให้งานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ประมวลผล และรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ 

นําเสนอ โดยมอบรางวัลเป็นปีงบประมาณ 
2. สําหรับสายวิชาการ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารศึกษาเกณฑ์สําหรับอาจารย์ผู้สอน โดย 

ใช้จํานวนนักศึกษาประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  โดยมอบรางวัลเป็นปีการศึกษา และนําเข้าพิจารณาในการประชุม
ครั้งต่อไป 
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4.6  ขออนุมัติให้นักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชามีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพเิศษ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติให้นักศึกษาที่เทยีบโอนรายวิชามีสิทธ์ิได้รับ 

เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสือ่สารขออนุมัติให ้
นางสาวทศพร  โล่ห์เงิน  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  เกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 ซึ่งเป็นนักศกึษาทุนตาม 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เพ่ือไปศึกษาที่คณะ 
เวียดนามศึกษาและภาษาเวียดนาม  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้เทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาแลว้ ให้มีสทิธ์ิได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ คือ  
เกียรตินิยมอับดับ 2 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและขอให้หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  เป็นผู้เสนอเรื่องดังกล่าวมา 
อีกคร้ังในการประชุมคร้ังต่อไป เน่ืองจากนักศึกษาสังกัดหลักสูตรดังกล่าว 
 
 

4.7  ขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ 
ดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 2 การดําเนินการหลักสูตร ดังน้ี 
 

ข้อมูล (เดิม) ข้อมูล (ปรับปรุง) 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 
ภาคการศึกษาต้นจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน ภาคการศึกษาปลายจัดการ
เรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ใน
วัน-เวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 

ภาคการศึกษาต้นจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือน
สิงหาคม – พฤศจิกายน ภาคการศึกษาปลายจัดการ
เรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
 
 

4.8  แผนพัฒนาบคุลากรคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2555- 

2559  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  โดยให้พิจารณาประเด็นสําคัญ ดังน้ี 
1. แผนการลาศึกษาต่อ 
2. แผนการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
3. แผนลาหยุดราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
4. กรอบอัตรากําลังคณะศิลปศาสตร์ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบและมีข้อเสนอกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ิมเติมใน ข้อ 10 แนวทาง 

การดําเนินงาน  ข้อ  10.1 มกีารทบทวนแผนทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี  และ ข้อ  10.2 การบริหารบุคคลในกรณี 
เฉพาะต่าง ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

4.9  ขออนุมัติจ้างผู้มีความรูแ้ละความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้และ 

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวน 1 อัตรา  โดยเสนอให้พิจารณาจ้าง ดร.พรชัย  ศักด์ิศิริโสภณ   



 
 

7 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมี 
ประสบการณ์สอนในสาขาทีเ่ก่ียวข้องเป็นเวลามากกว่า 2 ปี   

มติที่ประชุม    อนุมัติ และมอบหมายให้งานแผนคณะดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

4.10  พิจารณาการแก้ไขระบบการลงทะเบียนเรียน จาก AU เปน็เกรด 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขระบบการลงทะเบียนเรียน จาก AU เป็น 

เกรด  ด้วยคณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนวิชา 1431110 Man and Reasoning 
ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 จากระบบ AU เป็นระบบเกรด ให้กับนางสาวกรรณิการ์  มณีภักดี ซึ่งได้ให้เหตุผลว่า 
ลงทะเบียนผิด จากระบบเกรด เป็นระบบ AU ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 ข้อ 29 ระบุว่า ถ้านักศึกษาต้องการเปลี่ยนระบบการลงทะเบียนเรียนจากระบบ 
แบบร่วมเรียน (AU) เป็นระบบอ่ืนสามารถกระทําได้ ทั้งน้ี การดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยจาก 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2554 หมวดที่ 5 ข้อที่  
5.5 กําหนดวันสุดท้ายของการย่ืนคําร้องต่องานทะเบียนเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน (AU)  
เป็นอย่างอ่ืน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554  แต่ทั้งน้ีให้อยู่ที่ดุลยพินิจของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  

 

4.11  พิจารณาการส่งเกรดช้าหลังกําหนด/ทําเกรดผิดพลาด ภาคการศึกษา 2/2557     
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งเกรดช้าหลังกําหนด/ทําเกรดผิดพลาด ภาค  

การศึกษา  2/2557  ตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ได้จัดส่งเกรด ประจําภาคการศึกษา  2/2557 น้ัน   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  
2558 น้ัน พบว่ามีบางรายวิชาที่ยังไม่ได้ส่งเกรด  และบางรายวิชาที่ทําเกรดผิดพลาด  ดังน้ัน  งานวิชาการจึงได้สรุป 
ข้อมูลการส่งเกรดล่าช้าหลงักําหนด/ทําเกรดผิดพลาด  รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ  ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว  ในคราวประชุมครั้งที่  5/2558  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
ในการน้ี  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการส่งเกรดหลังกําหนด/ทําเกรดผิดพลาด กรณีผิดพลาด 2 ครั้ง ติดต่อกัน 

มติที่ประชุม    เสนอแนะดังน้ี 
1. หากทําเกรดผิดพลาดหรือส่งเกรดช้า  2  ครั้งติดต่อกัน   จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ 

ข้อเท็จจริง   
2. ขอให้หลักสูตรและสาขาวิชา ช่วยกันพิจารณาเกรดให้รอบคอบ เพ่ือลดปัญหาการกรอกเกรด 

ผิดพลาด 
 

4.12  พิจารณาการเปิดรายวิชาและเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน      
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาและเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 

เรียน  ด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ขออนุมัติเปิดรายวิชา 1416201 ภาษาญี่ปุ่น 3 หลักสูตรใหม่ ในภาค 
การศึกษา 1/2557  ให้กับนางสาวธิราณี  ซอเสียง  ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาดังกล่าว (เดิม ภาคการศึกษา 
1/2556)  แต่เน่ืองจากในภาคการศึกษา 1/2557  หลักสูตรได้เปิดรายวิชาดังกล่าวเป็นหลักสูตรเก่า  ดังน้ัน  เพ่ือให้ 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตามโครงสร้างหลักสูตรและสามารถตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาได้ หลักสูตร 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  จึงขออนุมัติเปิดรายวิชา 1416201-1  ภาษาญี่ปุ่น 3   ในภาคการศึกษา 1/2557  และ 
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนางสาวธิราณี  ซอเสียง  จากเดิม 1416 201-0  เป็น  1416 201-1 

                                                                                                    

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้งานวิชาการทําเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งน้ี ขอให้หลกัสูตรต่าง ๆ 
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แนะนํานักศึกษาให้ทราบและเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

4.13  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาว 

ไทยเป็นอาจารย์พิเศษ จํานวน 6 อัตรา เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 และ 2 (FE1 / FE2) 
                                                                                                    

มติที่ประชุม    อนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษไม่เกิน 6 คน  ทั้งน้ี  ขอให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตก  พิจารณาเกลี่ยภาระงานภายในสาขาวิชาอีกคร้ัง โดยให้อาจารย์สอนครบ 12 หน่วยกิต ก่อนพิจารณาจ้าง 
อาจารย์พิเศษ 

 

4.14  การรับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  2557 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ปีการศึกษา  2557  ได้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  และแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการสอบเสนอแนะ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 คน  ดังน้ี 

1. นางสาวจุฑามาศ ตังควานิช   รหัส 5314600021 
2. นางสุวชัญ ชาญเช่ียว   รหัส 5314600182 
3. นางสาวพัชรินทร์ มุ่งหมาย รหัส 5414600116 
                                                                                                    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

4.15  กําหนดการส่งกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2558  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดการส่งกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  

ภาคการศึกษา 1/2558   
                                                                                                    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  ดังน้ี 
1. อาจารย์ส่งแผนการจัดกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชา   

ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2558   
2. ส่งเอกสารเพ่ือขอจัดกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  ภายในวันที่  30 กันยายน  2558  ที่งาน 

วิชาการ 
3. ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม  2558  ถึงวันที่  

30  กันยายน  2558  เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่ต้องส่งเอกสารเบิกจ่าย 
 

ในการน้ี  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งว่าของดการสําเนาเอกสารใบเสร็จให้หลังจากจัดกิจกรรม 
 

เสร็จสิ้นโดยจะสําเนาให้เฉพาะบันทึกข้อความท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดกระดาษ 
 

4.16  การขออนุมัติเทียบรายวิชา  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบรายวิชาของนายครรชิตพล แทนไธสง 

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ขอเทียบรายวิชา จํานวน  1 รายวิชา  ได้แก่ วิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
กับวิชา 1421 200 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา  
โดยรายวิชาที่สามารถเทียบกันได้จะต้องมีเน้ือหาเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชา  ทั้งน้ี  ผา่นความ 
เห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกแล้ว 

                                                                                            

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.17  การขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบัน  ดังน้ี 
1. นางสาวพชร  กิติพิเชฐสรรค์  นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์  ขอเทียบรายวิชา 

ต่างสถาบันจากมหาวิทยาลัยนครพนม  กับรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งมีรายวิชาในสังกัดคณะ 
ศิลปศาสตร์  จํานวน 1 รายวิชา ดังน้ี 
  

รายวิชาต่างสถาบัน รายวิชาสังกัดสาขาวิชา 
วิชา 30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 
วิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

 
                                                                                            

2. นางสาวแคทติยา  เฉลิมรัตน์   นักศึกษาสาขาการตลาด  คณะบริหารศาสตร์  ขอเทียบ 
รายวิชาต่างสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กับรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 1  
รายวิชา ดังน้ี 
 

 รายวิชาต่างสถาบัน รายวิชาสังกัดสาขาวิชา 
วิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

(6 หน่วยกิต) 
 

วิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (3 
หน่วยกิต)  และรายวิชา 1421 103 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (3 หน่วยกิต) 

 

ทั้งน้ี  ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกแล้ว 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  กําหนดการผู้รับผิดชอบชนิดกีฬา ประเภทและรุ่นกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบกําหนดการผู้รับผิดชอบชนิดกีฬา ประเภทและรุ่นกีฬา 
ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43  ระหว่างวันที่  9-18  มกราคม  2559  โดยคณะ 
ศิลปศาสตร์  ได้รับผิดชอบกีฬาแบดมินตัน   

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.2  การรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. จํานวน 1  

หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2558 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

5.3  รายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําเดือนมิถุนายน 2558   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจําเดือน 

มิถุนายน 2558  รายละเอียดดังน้ี 
1. จํานวนทุนทั้งหมด  161 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 676,403  บาท 

เงินบริจาค   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,903  บาท 
เงินงบประมาณคณะ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 313,500  บาท 
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2. จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว 157 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,500  บาท 
3. จํานวนทุนที่คงเหลือ      4 ทุน* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   11,903  บาท 
*  จํานวนทุนการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา  งานกิจการนักศึกษา   จะดําเนินการพิจารณา 

ทุนการศึกษาตามเง่ือนไขและคุณสมบัติของทุนการศึกษานั้นๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ที่จะมอบให้แก่นักศึกษา 
ในขั้นตอนต่อไป   
  มติที่ประชุม    รับทราบ และเสนอให้มีการรายงานทุนการศึกษาให้คณะกรรมการประจําคณะทราบ  
ทุก 3 เดือน 

 

5.4  การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในการดึง 
ข้อมูลของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การขอตําแหน่ง การประเมินต่อสัญญา 
จ้าง ฯลฯ  จึงขอความร่วมมือบุคลากรกรอกข้อมูล ภายในวันที่  31 สิงหาคม  2558  เพ่ือนําข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมา 
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน “ระดับคณะ”  ปีการศึกษา  2557 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ 
- 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา    14.00  น. 
 
 
 


