
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  6 / 2562 

เมื่อวันจันทร์ที่  9  กันยายน  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  6  ชั้น  1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า        กรรมการ 
6.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจาย์รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์                      ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    

3.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ลาราชการ   จึงมอบหมายให้ 

นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน   จึงได้กล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

           4.2 การพิจารณาการขอเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษา รายนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท          
      ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนการศึกษา     รายนาย 

ภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  นักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ  ระดับปริญญา 
เอก  ซึ่งต้องมาท างานชดใช้ทุนที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังนี้ 
  

ล าดับที ่ วัน เดือน ปี รายละเอียด เอกสาร 
1 6 มิ.ย.61 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 

4/2561 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 มีมติ เห็นชอบให้ นาย
ภัทรพล  สาสน์ธรรมบท ยุติการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
และรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจาก
คณะศิลปศาสตร์ได้ทบทวน และเห็นถึงความจ าเป็นในการรับ
บุคคลดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานในสาขาสังคมศาสตร์ 

 

2 13 มิ.ย.61 คณะด าเนนิการแจ้งมติทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 4/2561 ไปยังกองการเจ้าหนา้ที่  

ตามบนัทึกข้อความที่ 
ศธ 0259.9/6571 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

3 9 ก.ค.61 อธิการบดีได้หารือกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ แล้วให้
คณะศิลปศาสตร์น าเรื่องดังกล่าวกลับไปทบทวน เรื่อง การ
ขออนุมัติให้นายภัทรพล สาสน์ธรรมบท ผู้รับทุนโครงการ
พัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ยุติ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 

ตามบนัทึกข้อความที่ 
0529.2.3/1974 ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม 2561  

4 17 ส.ค.61 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่  
8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติ เห็นควรอนุมัติให้
ยุติการศึกษาระดับปริญญาเอก ราย นายภัทรพล  สาสน์
ธรรมบท และพิจารณาแล้วเห็นควรไม่รับเข้าปฏิบัติงานที่
คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจากไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ตามเงื่อนไขของทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) และคณะมีความประสงค์จะ
รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 

5  คณะด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์  ครั้ งที่  8/2561 ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามขั้นตอนและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบและพิจารณาต่อไป 

ตามบนัทึกข้อความที่ 
ศธ 0259.9/9378 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ปี รายละเอียด เอกสาร 
6 5 มิ.ย.62 นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท ส่งหนังสือ ลงที่ 5 มิถุนายน 

2562 เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์เข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้
ทุนการศึกษา โดยแจ้งว่าได้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญา
เอก หลักสูตร                    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีณัฑติ 
คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และ
ได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ 1 หรือทุนสนับสนุนการศึกษา
เต็มจ านวน (Full Scholarship) โดยไม่มีข้อผูกมัดให้ชดใช้
ทุนการศึกษา ซึ่งบุคคลดังกล่าวเร่ิมศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 
2561 ภาคปลาย และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2565 เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีความประสงค์ขอ
ชดใช้ทุนการศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามเงื่อนไขของทุนโครงการพัฒนาก าลังคน
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ แ ห่ งประเทศไทย)  ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2556 นั้น 

 

7 19 ก.ค.62  ที่ประชุมหลักสูตรการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 7/2562 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม       ได้พิจารณา
หนังสือแจ้งความประสงค์ของนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท 
และเห็นว่าทุนการศึกษาที่ นายภัทรพล     สาสน์ธรรมบท 
ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อปี 
2556 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ 
University of Edinburgh ในสาขา Policy Studies ภายใต้
เงื่อนไขทุนระบุว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยแห่งนั้นแล้ว ให้มาท างานชดใช้ทุนที่ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่เมื่อนายภัทรพล  สาสน์
ธรรมบท ไม่ได้จบการศึกษาตามเงื่อนไขการรับทุน แล้วแจ้ง
ความประสงค์ว่าจะมาชดใช้ทุนดังกล่าว ภายหลังจากส าเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ท าให้ที่
ประชุมมีข้อสงสัยว่า นายภัทรพล สาสน์ธรรมบท สามารถ
ชดใช้ทุนตามที่แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่  
         ที่ประชุมหลักสูตรการพัฒนาสังคม จึงมีมติให้นาย
ภัทรพล สาสน์ธรรมบท ได้ด าเนินการขอเอกสารชี้แจงอย่าง
เป็นทางการจาก สกอ. ว่าในขณะนี้สถานภาพการเป็น
นักเรียนทุนของนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท เป็นอย่างไร 
และตามเงื่อนไขการรับทุนของ สกอ. นายภัทรพล สาสน์
ธรรมบท สามารถมาชดใช้ทุนที่คณะ ศิลปศาสตร์ตามที่แจ้ง
ความประสงค์ได้หรือไม่ เมื่อได้เอกสารชี้แจงอย่างเป็น
ทางการแล้ว หลักสูตรการพัฒนาสังคมจะได้พิจารณากรณี
ของ นายภัทรพล    สาสน์ธรรมบท ในขั้นต่อไป   
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ล าดับที ่ วัน เดือน ปี รายละเอียด เอกสาร 
8 9 ส.ค.62 คณะศิลปศาสตร์ส่งหนังสือแจ้งนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท  

ให้ด าเนินการสอบถามสถานภาพการเป็นนักเรียนทุน และขอ
ความกรุณาส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ชี้แจง
อย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด าเนินการต่อไป 

ตามหนังสือ อว 
0604.9/7785 ลงวันที่ 9 
ส.ค.2562 

9 14 ส.ค.62  งานบุคคลคณะศิลปศาสตร์ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ 
โดยคุณชนัญชิตา  สวัสดิพันธ์ ว่าทาง สกอ. โดยคุณกิตติ ....... 
ติดต่อมาว่านายภัทรพล สาสน์ธรรมบท ได้ติดต่อไปยัง สกอ.
ในการขอเอกสารเกี่ยวกับสถานภาพการศึกษา ทาง สกอ.จึง
ประสานมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าหากต้องการ
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้มหาวิทยาด าเนินการส่ง
เรื่องดังกล่าวไปยัง สกอ.เพื่อเป็นต้นเรื่องน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ สกอ.ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 นี้     
          และทางกองการเจ้าหน้าที่  ได้สอบถามข้อมูล
เบื้องต้นด้วยวาจาเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของบุคคลดังกล่าว มี
ประเด็นดังนี้ 
1. หากบุคคลดังกล่าวส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2565 จะสามารถมาชดใช้ทุนที่คณะ    ศิลป
ศาสตร์ได้หรือไม่ : ได้  
2. บุคคลดังกล่าวจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                คณะรัฐ
ประศาสนศาตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งไม่ตรงกับที่
ระบุไว้ในสัญญารับทุน จะถือว่าผิดสัญญาหรือไม่ : สาขา
ดั งกล่ า วถื อว่ าอยู่ ในกลุ่ มสาขาทางมนุษยศาสตร์  – 
สังคมศาสตร์เหมือนกัน 
          ทาง สกอ.แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้มหาวิทยาลัยแจ้ง
ความประสงค์มาด้วยว่าจะรับบุคคลดังกล่าวเข้าชดใช้ทุนใน
คณะศิลปศาสตร์หรือไม่ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวต้องแจ้งให้
สกอ.ทราบภายใน 30 ก.ย.62 นี้  ว่าสถาบันใดจะรับบุคคล
ดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน หากพ้นก าหนดดังกล่าว
ถือว่าผิดสัญญารับทุน 
 

 

10 23 ส.ค.62          ที่ประชุมหลักสูตรการพัฒนาสังคม ครั้ งที่  
8/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีมติว่ามีความ
ประสงค์จะรับนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท เข้า
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังส าเร็จการศึกษา        ด้วย
เหตุผลคือ เพื่อทดแทนอาจารย์ ในหลักสูตรที่ จะ
เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณนี้ 1 อัตรา 
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ล าดับที ่ วัน เดือน ปี รายละเอียด เอกสาร 
ประกอบกับหลักสูตรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายในปี พ.ศ. 
2565 จึงมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น อีกทั้งวุฒิ
การศึกษาของนายภัทรพล สาสน์ธรรมบท มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา
สังคมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนของหลักสูตร      

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามมติหลักสูตรการพัฒนาสังคม  โดยให้นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท   
เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   คณะรัฐประศาสนศาตร์   
จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  ทั้งนี้  ให้ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยและแนบเหตุผลเพ่ิมเติมในการรับเข้าปฏิบัติงาน 

 

 4.3  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   และประเมินต่อสัญญาจ้างกรณี
ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์   

              ประธาน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
และประเมินต่อสัญญาจ้างกรณีขยายระยะเวลาศึกษาต่อ   รายนางสาวจีณัฐชะญา   จีปณัฐิกาญจน์    พนักงาน
มหาวิทยาลัย   ต าแหน่งอาจารย์    ซ่ึงไดร้ับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก     สาขานิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีก าหนด 3  ปี  ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   
7  สิงหาคม 2561  ด้วยทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  
และทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557   และได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาศึกษาต่อ   มีก าหนด  6  เดือน   ตั้งแต่วันที่  8  สิงหาคม  2561    ถึงวันที่  7  สิงหาคม  2562  นั้น  บัดนี ้   
บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนทุกวิชาที่หลักสูตรก าหนด   ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   และผ่านการสอบเค้าโครง 
วิทยานิพนธ์   เรื่อง   “การประกอบสร้างพ้ืนที่และภาพตัวแทนผู้หญิงในคริสต์ศตวรรษท่ี  21    กับการถอดรหัส
ความหมายของสตรีไทยผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด”   และอยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม   เพ่ือน ารายละเอียดเรื่อง
การเล่าเรื่องและเทคนิคภาพยนตร์    จ านวนทั้งหมด  13  เรื่อง    มาวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพตัวแทนของผู้หญิงใน
คริสต์ศตวรรษที่  21  ดังนั้น   บุคคลดังกล่าว  จึงแจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษามีก าหนด  6  เดือน   
ตั้งแต่วันที่  8   สิงหาคม  2562   ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563   ด้วยทุนส่วนตัว  และขอรับการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้าง  กรณีขยายระยะเวลาศึกษา  รายนางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์  ตามระยะเวลาที่ขออนุมัติขยาย
เวลาศึกษาต่อ  ตั้งแต่วันที่  8   สิงหาคม   2562   ถึงวันที่  7   กุมภาพันธ์   2562   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    หารือที่ประชุมเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน        ซึ่งคณะจะจัดประชุมหารือเรื่องดังกล่าวในการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์   
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ในวันที่  20  กันยายน  2562  นั้น    คณะได้ร่างแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกินแล้วหรือไม่  อย่างไร  ในการนี้  รอง 
คณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าทีมบริหาร  ได้หารือร่วมกันเรียบร้อยแล้วและจะน าเสนอร่างดังกล่าวต่อที่ 
ประชุมบุคลากรต่อไป  ทั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   กู้เกียรติกูล    จึงเสนอว่าการพิจารณาแนวปฏิบัติการเบิก 
ค่าสอนเกิน  ควรให้ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง ฯ  ด้วย 

มติที่ประชุม    รองคณบดีฝ่ายวิชาการจะเสนอร่างแนวปฏิบัติการเบิกค่าสอนเกิน  ปีงบประมาณ  
2563  ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาต่อไป   

 

6.2  การเชิญประธานหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   กู้เกียรติกูล     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    เสนอที่ประชุมว่าคณะ 

ควรมีการเชิญประธานหลักสูตรประชุมเก่ียวกับการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือท าความเข้าใจตรงกันใน 
ทุกหลักสูตรก่อนหรือไม่  หรือควรเชิญเข้าร่วมประชุมในวันประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ในวาระการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน   เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการตรวจแฟ้มผลงานของอาจารย์ให้น้อยลง   โดยแต่ละหลักสูตรอาจมี 
การตรวจและให้คะแนนที่แตกต่างกัน    หากประธานหลักสูตรท่านใดไม่สะดวกสามารถฝากประเด็นการพิจารณาได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้งานบุคคลเชิญประธานหลักสูตรประชุม เพ่ือให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ  ให้ตรงกัน 

  

6.3  หารือการน าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563-2564 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   หารือที่ประชุมเก่ียวกับการน าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์   ปีงบประมาณ   2563 - 2564    มานับเป็นคะแนนประเมินในหมวดการ
พัฒนาองค์กร (OD)  เนื่องจากครั้งแรกได้แจ้งให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ฯ ดังกล่าว ทราบว่าจะน าไป
นับคะแนนในส่วนการเข้าร่วม OD  ได้   

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้ไม่นับเป็นคะแนนในหมวดการพัฒนาองค์กร โดยกรรมการที่เข้าร่วม 
การประชุม  ให้นับคะแนนในส่วนของกรรมการที่คณะแต่งตั้ง  ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการให้นับคะแนนในส่วนการ
พัฒนาตนเอง  
 

6.4  การด าเนินการของคณะกรณีนักศึกษาไม่สามารถมาเรียนได้ทันเวลา เนื่องจากน้ าท่วม    
      นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการ 

ด าเนินการของคณะกรณีนักศึกษาไม่สามารถมาเรียนได้ทันเวลา เนื่องจากน้ าท่วม หรือน้ าท่วมบ้านนักศึกษา คณะมี 
วิธีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร   ในการนี้   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งว่าขอให้หลักสูตรที่เก่ียวข้องท า 
บันทึกข้อความแจ้งมายังงานวิชาการ  โดยงานวิชาการจะออกหนังสือรับรองให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาน้ าท่วม   

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา    12.12  น. 
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                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ             กรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานรายงานการประชุม  

 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที่  9/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                ประธานกรรมการ  
 


