
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  1 / 2561 

เม่ือวันศุกรท์ี่  19  มกราคม  2561 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 
9.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
11.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
12. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี-                       

                                                       

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  11/2560 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
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11/2560  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2560   โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี 
1. หน้าที่ 13 วาระที่ 4.15  แก้ไขช่ือหลักสูตร และวิชาเอกของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
2. หน้าที่  15 วาระที่  6.5  แก้ไขวันที่ในการดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จากวันที่  

15 มกราคม  เป็นวันที่ 13 มกราคม 
               มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  11/2560 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  1/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2561  เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2561 
                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
1/2561  โดยไม่มีแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
    3.1  ขออนมัุติดําเนนิการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเพ่ือ 
เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    
ได้อนุมัติในหลกัการให้ส่งนักศึกษาในหลักสตูรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  จํานวน  21  คน  เพ่ือเดินทาง 
ไปศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  น้ัน  ปรากฏว่ามีนักศึกษาจํานวน 3 คน ไมส่ามารถเข้าร่วมได้  
ดังน้ัน จึงมีนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษา  จํานวน 18 คน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.2  การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National University of Laos   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการกับ  National University of Laos   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ของหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต  สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   ไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือดําเนินการในส่วนที ่
เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2560  ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย   

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 

3.3 ความคืบหน้าในการแตง่ต้ังอาจารย์ผูส้อนพลศึกษา และอาจารย์หลักสูตรศลิปะการแสดง   
เป็นคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

     หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   สอบถามความคืบหน้าเก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้สอนพลศึกษา และอาจารย์หลักสตูรศิลปะการแสดง ซึ่งได้ปิดหลักสูตรดังกลา่วแล้ว  เป็นคณะกรรมการ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ว่างานวิชาการได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ส่งหนังสือถึงสาขาวิชา  เพ่ือให้เสนอช่ือ 
สาขาวิชาละ 2 คน  ภายในวันจันทร์ที่  22  มกราคม 2561 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาคุณสมบติัและกลัน่กรองผลงาน เพือ่ประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง่ 

ทางวิชาการตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนางเนตรดาว  เถาถวิล  และนางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร ์    
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงาน   เพ่ือ 

ประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน  2 ราย  ดังน้ี 
1. นางเนตรดาว  เถาถวิล  ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ     ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     

ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 
2. นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์   ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ   ตําแหน่งผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ และส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในลําดับต่อไป 

 

4.2 การขอข้อมูลแผนความต้องการให้บคุลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา 
บุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2561-2564 

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีกองการเจ้าหน้าที่ แจ้งให้คณะดําเนินการ 
จัดทําข้อมูลแผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อ ในระยะ 4 ปี  เพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2561-2564  และใหจ้ัดกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REP_ISCED) 
สําหรับบุคลากรที่อยู่ระหว่างลาศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในระหว่างที่ลาศึกษา 
ทั้งน้ี จะส่งข้อมูลให้งานการเจ้าหน้าที่  ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ทุกสาขาวิชาทบทวนแผนการลาศึกษา ประจําปี 2561-2564  และ 
ระบุสาขาวิชาที่จะไปศึกษา  
 

4.3  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจําภาคการศึกษา 2/2560  และขออนุมัติ 
เทียบรายวิชาในหลักสูตร     

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา 
ประจําภาคการศึกษา 2/2560  และขออนมุัติเทียบรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 

1. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ย่ืนคําร้องขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษา ประจําภาคการศึกษา
2/2560 จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

                      1.1 นายภัทร บุญรังสี  รหัส 60145140278  จํานวน 6 รายวิชา  รวม 18 หน่วยกิต 
                      1.2 น.ส.นิลเนตร นุตโร  รหัส 60144740219 จํานวน 16 รายวิชา  รวม 51 หน่วยกิต 
                       1.3 น.ส.นิชา คณาชอบ  รหัส 59144140143 จํานวน 3 รายวิชา  รวม 9 หน่วยกิต 
                        1.4 นายพงษ์พิทักษ์ ไกยะฝ่าย รหัส 5714405637  จํานวน 1 รายวิชา  รวม 3 หน่วยกิต 
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                        1.5 นางสาวปิยะพร โลบุญ  รหัส 59144140200  จาํนวน 5 รายวิชา   รวม 13 หน่วยกิต 
                 จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นเป็นไปตามข้องบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 การรับโอน การโอนย้าย และการเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ขออนุมัติเทียบรายวิชาใน 
หลักสูตรวิชาเอกและวิชาโท หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 โดยมีเน้ือหารายวิชา 
เทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี 

2.1 1412 101 ภาษาลาว 1 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
2.2 1412 102 ภาษาลาว 1 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
2.3 1412 201 ภาษาลาว 3 หน่วยกิต 3(2-2-5) 
2.4 1412 202 ภาษาลาว 4 หน่วยกิต 3(2-2-5) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.5  การรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2560  เพิ่มเติม 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2560   

เพ่ิมเติม   ตามที่หลักสูตรการท่องเที่ยวได้รับอนุมัติให้ส่งเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2560  ล่าช้าหลังกําหนด เน่ืองจาก 
หลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการนําเที่ยว  ระหว่างวันที่  20-27  ธันวาคม  2560  น้ัน  บัดน้ี  หลักสูตรได้ 
จัดทําเกรดเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี 

1. 1449206-59 : ไทยศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 
2. 1449224-59 : สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ 
3. 1449300-53 : หลักการมัคคุเทศก์ 
4. 1449362-53 : ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

    อน่ึง เกรดทั้ง 4 รายวิชา ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
วิชาการประจําคณะ  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.6  การพิจารณาการลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นเง่ือนไขรายวิชา 

ที่ต้องเรียนมาก่อน   ด้วยหลกัสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ขออนุมัติใหน้างสาวมัทนา  สมสุพรรณ รหัส  
5814404318  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน  ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  1415472  ภาษาจีน
ธุรกิจ  ในภาคการศึกษาที่ 2/2560  โดยขอยกเว้นเง่ือนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  คือ วิชา 1425202  ภาษาจีน 4  
ทั้งน้ี   เน่ืองจากนักศึกษาจะต้องไปเรียนวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ทีม่หาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างสี  สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  ดังน้ัน  จึงขอยกเว้นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

อน่ึง  การพิจารณาการลงทะเบียนเรียนโดยยกเว้นเง่ือนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของนางสาว 
มัทนา  สมสุพรรณ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันที่ 17  
มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว  ได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
ต่อไป 
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มติที่ประชุม   เห็นควรให้ดําเนินการตามเง่ือนไขของหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง   
 
4.7 การขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงการลงทะเบียนเรียน 

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
เรียน  ด้วยหลกัสูตรประวัติศาสตร์  ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา ทั้งน้ี  เน่ืองจาก 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดโครงสร้างหลักสูตร จึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบจบได้ รายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่อ-สกุล รหัส ภาค เดิม แก้ไขเป็น 
น.ส.นวลปราง  กริดกลาง 5614403195 1/2559 1432491-47  

การศึกษาอิสระ 
1432491-55 
การศึกษาอิสระ 

 

อน่ึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  ได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารวิชาการประจําคณะ  ครั้งที่ 1/2561 เมือ่วันที่ 17 มกราคม 2561 เรยีบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.8 การขออนุมัติเปน็เจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการประจําปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  

ครั้งที่ 1  
           รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอทีป่ระชุมพิจารณาว่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการประจําปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่   
1  หัวข้อ เช่ือม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด  โดยกําหนดจัดงานในวันที ่24-25  สิงหาคม  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักมานษุยวิทยา  นักสังคมวิทยา  นักวิชาการสาขาอ่ืน  รวมทั้งนิสิตนักศกึษาและบุคคลทั่วไป  ได้มีโอกาสนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมอืง  รวมถึงด้านอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง  ทั้งน้ี คณะศลิปศาสตร์ 
ไม่ต้องสมทบคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1  -วาระลบั- 

 

 5.2  แจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่   
1/2561  เม่ือวันที่  12  มกราคม  2561 

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ฯ  ครั้งที ่1/2561  เมื่อวันที ่ 12  มกราคม  2561  โดยมีมติเห็นชอบการปรับปรุง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฯ จํานวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2560 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  
2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  ของหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

ภาคการศึกษาที่  2/2560 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน   

ของหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ภาคการศึกษาที่  2/2560  เน่ืองจากนางสาวสร้อยสุดา  สุวรรณะ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  ได้ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 และได้ 
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน  แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ   เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน 
ประจํา  จึงมีผลทําให้ไมส่ามารถต่อสัญญาจ้างได้  ซึ่งสัญญาจ้างจะสิ้นสดุลงในวันที่ 31 มกราคม 2561  ดังน้ัน  
หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  จึงเห็นควรให้พิจารณาจ้าง 
นางสาวสร้อยสุดา  สุวรรณะ  เป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน  รับผิดชอบสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จํานวน 7.5  
ช่ัวโมง/สัปดาห์  จนสิ้นสุดภาคการศึกษา 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
6.2  ความคบืหน้าเก่ียวกับการชะลอการรบันักศึกษา หลักสูตรประวัติศาสตร์  และหลักสูตร 

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  สอบถามความคืบหน้า  

เก่ียวกับการชะลอการรับนักศึกษา หลักสูตรประวัติศาสตร์ และหลักสูตรภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  ในปีการศึกษา  
2561 ว่าถึงขั้นตอนใด  ในการน้ี  ประธาน  แจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ดําเนินการ 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว   และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ชะลอการรับนักศึกษา   
ดังน้ัน  เมื่อวาระน้ีได้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.3  การจัดงาน UBU English Day 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดงาน  UBU English Day  ในวันศุกร์ที่  

26  มกราคม  2561  ซึ่งจะมนัีกเรียนระดับมัธยมศึกษามาร่วมงานเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน หากหลักสูตรใดประสงค์จะ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถประชาสัมพันธ์ได้ในวันดังกล่าวอีกทางหน่ึง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

  6.4 การขอเชญิประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์ วาระพเิศษ 
      ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ

พิเศษ  เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  หลักสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. 2561  ในวันที่  24  มกราคม  2561  เวลา  11.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา    10.40  น. 
 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


