
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร ์
  ครั้งที่  22/2551 

วันพฤหัสบดทีี่   4   ธันวาคม   2551   เวลา    13.30 น. 
ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร์  คณบดี      ประธานกรรมการ  
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
4.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ    กรรมการ 
5.  นายทรงพล  อินทเศียร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   กรรมการ  
6.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผศ.อารีรัตน์  เรืองก าเนิด หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์    กรรมการ 
8. นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 
10. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
2.  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี หัวหน้าสาขาวิชาภา ษาและวรรณคดีตะวันตก  ติดราชการ  
3.  นายบุณยสฤษฎ์   อเนกสุข หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว     ติดราชการ 
4.  ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ผู้แทนคณาจารย์       ลากิจ  
5.  นายธีระพล  อันมัย  ผู้แทนคณาจารย์      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
2.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา    13.30   น.  

  ผศ. อินทิรา     ซาฮีร์       คณบดีคณะศิลปศาสตร์       ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1   ข้อมูลนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า  (Advanced  Placement  Program)  ประจ าภาคการศึกษา  2/2551 
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  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลนักเรียนโครงการเรียน
ล่วงหน้า  (Advanced  Placement  Program)  ประจ าภาคการศึกษา  2/2551 ว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รายละเอียดดังนี ้

1. นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  มีจ านวน  6  คน  อาจารย์ผู้สอนคือ   
นายชญานนท์  แสงศรีจันทร ์

2. นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  จ านวน  3  คน  อาจารย์ผู้สอนคือ  นางสาวณัฏยา   
ศรีศักดา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การเชิญอาจารย์พิเศษสาขาสังคมศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษา  2/2551 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเชิญอาจารย์พิเศษสาขา 
สังคมศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษา  2/2551  เนื่องจาก ผศ.ประจัน  มณีนิล  ต้องเข้ารับการรักษาโรคหัวใจในเดือน
ธันวาคม  2551  ดังนั้นสาขาวิชาสังคมศาสตร์  จึงได้เชิญ  นายสุรศักดิ์  รอนใหม่   ทนายความ  เป็นอาจารย์พิเศษเพื่อ
สอนในรายวิชากฎหมายกับสังคม  และวิชากฎหมายธุรกิจ  2  ในช่วงเวลาดังกล่าว  รวมเวลา  15  ชั่วโมง    คิดเป็น
จ านวนเงิน  12,000  บาท    

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3   การสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาโท จาก University of Hawaii at 
Manoa 
  รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบถึงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์   โดยนักศึกษาปริญญาโท   จาก    University of Hawaii at Manoa    ซึ่งช่วงเวลาที่จะมา
สอนในคณะศิลปศาสตร์คือเดือนกรกฎาคม  2552   โดยจะสอนให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   ไม่เกิน  12  
คน    
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

1.4 การเป็นศูนย์จัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรธนาคารกสิกรไทย ในเขตอีสานใต้  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเป็นศูนย์จัดสอบภาษาอังกฤษ
ให้แก่บุคลากรธนาคารกสิกรไทย ในเขตอีสานใต้  ซึ่งจะจัดสอบในวันเสาร์ท่ี  17  มกราคม  2552   โดยจะใช้ห้อง 

ดอกจาน  3   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 และ 2    และห้อง LA 316   เป็นสถานที่สอบ   ดังนั้นจึงของดการเรียน 

การสอนปริญญาโทในวันและสถานที่ดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
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1.5 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย     
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบถึงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

ของมหาวิทยาลัย   ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2552   ว่าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ได้จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์  เป็นจ านวนเงิน  10,640,800  บาท  เพื่อรองรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  1.  ระบบติดต่อส่ือสารแบบรวมศูนย์  ( UCC)       756,500  บาท  
  2.  ระบบลิขสิทธ์ิ  ( Campus Agreement)  1,000 Standard License                 2,135,000  บาท 
  3.  ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย              2,435,800  บาท  
  4.  อุปกรณ์เครือข่ายเสมือนแบบ  SSL  (VPN)              1,798,000  บาท 
  5.  ระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต            2,595,000  บาท  
  6.  Server for UCC (OCS),Exchange and Web report   750,000  บาท 
  7.  ADSL  Firewall       170,500  บาท  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.6 การจัดงานกีฬา 4 จอบ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบการจัดงานกีฬา  4 จอบ  ของคณะเกษตรศาสตร์    ซ่ึงจะจัดขึ้น 

ระหว่างวันที่  4-10  ธันวาคม  2551   ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวคณะเกษตรศาสตร์ขออนุญาตให้นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานกีฬา   จึงจะไม่ได้เข้าเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.7 การจัดสอบ CU-TEP 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบถึงการจัดสอบ  CU-TEP  ว่าคณะ 

จะเป็นศูนย์การจัดสอบ CU-TEP  ในช่วงบ่าย  วันที่  31  มกราคม   2551   โดยจะใช้สถานที่อาคารสถาบันภาษา
และวัฒนธรรมทั้งอาคาร  ซ่ึงครั้งนี้จะขอเพิ่มยอดผู้เข้าสอบเป็น  200  คน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.8 การตอบรับการร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2550 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าขอให้อาจารย์ช่วยตอบรับการ 

ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2550   เพื่องานวิชาการคณะจะได้แจ้งกลับไปยังมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
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ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที่  21/2551 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ    ครั้งท่ี   

21/2551   เมื่อวันที่   21  พฤศจิกายน  2551 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง  

3.1   การเชิญ  Asst.Prof.Lu  Sheng   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จาก  Yunnan   Nationalities  University   
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จะเชิญ  Asst.Prof.Lu  Sheng   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จาก  Yunnan   Nationalities  University 
มาเพื่อหารือและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร ์ นั้น  ได้มีการติดต่อเชิญ
ไปแล้ว  แต่อาจารย์ยังไม่ได้ระบุการเดินทางมาที่แน่นอน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.2   การประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านถ่ายเอกสาร  

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ การรับสมัครร้าน
ถ่ายเอกสาร  เพื่อให้บริการบริเวณหน้าศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง   ชั้น  2  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  แล้ว 

     มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
 

3.3   การขอแก้ไขผลการเรียน 
 รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าในการแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ ติด  I  ขอให้อาจารย์เพิ่มความระมัดระวังในการแจ้งรหัสประจ าตัวนักศึกษา   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้พิมพ์ใบแรกที่ระบุชื่อวิชาและจ านวนนักศึกษา 
2. พิมพ์ชื่อนักศึกษาที่จะแก้ไข 
3. พิมพ์ฟอร์มการกรอกคะแนน แล้วน ามาบันทึกด้วยลายมือ 

 

3.4  การส่งผลการเรียน 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    แจ้งที่ประชุมทราบว่า   ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  
ผู้แทนคณาจารย์  ฝากเสนอเรื่องการส่งผลการเรียนของนักศึกษา  ว่าคณะควรมีการก าหนดเวลาส้ินสุดในการ
ส่งผลการเรียนล่าช้าด้วย  เนื่องจากหากส่งผลการเรียนล่าช้ากว่าก าหนด จะท าให้นักศึกษาที่ขอจบการศึกษาไม่
สามารถจบการศึกษาได้ทันก าหนด 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ให้ส่งผลการเรียนภายในเวลาที่งานวิชาการคณะก าหนด  หากส่ง
ล่าช้ากว่าก าหนด  ให้ส่งได้ไม่เกินอีก  3  สัปดาห์หลังจากพ้นก าหนดเวลา  และหากพ้นก าหนดเวลาขอให้อาจารย์
ประจ าวิชาท าบันทึกชี้แจงเหตุผล 
 

3.5  การพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์   ปีการศึกษา 2552  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ส่งข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร์   ปีการศึกษา  2552  ไปยังงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาแล้ว   คงเหลือเพียงวิชามนุษย ์
กับอารยธรม 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ   
 

3.6   โครงการงานกิจการนักศึกษา     

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา      แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดโครงการรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตร์ ว่าได้ติดประกาศก าหนดการให้นักศึกษาทราบแล้ว  โดยจะส่งหนังสือแจ้งอาจารย์ทราบอีกคร้ัง 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ   
 
3.7  การประชุมวิชาการนานาชาติและจัดนิทรรศการ  เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าโขง”  

 ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ส่งโครงการ   การประชุม
วิชาการนานาชาติและจัดนิทรรศการ   เรื่อง   “การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าโขง”   ไปยัง
มหาวิทยาลัยแล้ว     

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
 

3.8   The  Southeast   Asian   Field   School   2009  Program  

 ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง     แจ้งที่ประชุมทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรับ
สมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ   The  Southeast   Asian   Field   School   2009  Program  ซึ่งเอกสารประกอบการรับ
สมัครคือ ให้นักศึกษาเขียนบทความสั้น ๆ  เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ    
 

3.9  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่  21/2551 วันที่  21  พฤศจิกายน 

2551 ได้มีมติให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุม  โดยเสนอชื่อ 
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ได้ไม่น้อยกว่า  1  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน    

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ทุกสาขาวิชาส่งรายชื่อที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
ภายในวันที่  14  ธันวาคม  2551  หากรายชื่อที่เสนอมาไม่เกิน  5  คน  คณะส่งให้มหาวิทยาลัยได้ทันที  แต่หากเกิน 
5  คน  ขอให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1   ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินจากงบกลางของคณะ     

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินจากงบกลางของ
คณะ    ซึ่งนางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร  ขออนุมัติโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ชื่อโครงการ “พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ ”  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ธันวาคม 
2551  -  พฤศจิกายน  2552   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะ  เป็นจ านวนเงิน  24,720  บาท    

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโครงการและอนุมัตงิบประมาณจากงบกลางของคณะ  ใน
ปีงบประมาณ  2552   โดยเห็นชอบให้ปรับโครงการ   ดังนี้ 

1. ให้ระบุเป็นโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และระบุจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน 

2. ให้ปรับแบบเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    เพื่อขอรับ 

งบประมาณสนับสนุน  ในปีงบประมาณ  2553  จากมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

4.2   ขอส่งผลการเรียน     

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอส่งผลการเรียน       ภาค 
การศึกษาที่    1/2551    จ านวน  2  รายวิชา   ดังนี้ 
 

ท่ี วิชา 
กลุ่มการ
เรียน 

ผู้สอน 
จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

1 1449492   Independent Study for Tourism 4 ผศ.อารีรัตน์   เรืองก าเนิด 8 

    2 นางสาวพัชรี   ธานี 9 

2 1432491  Independent Study 1 ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์ 5 

    3 ผศ.อนันท์ธนา  เมธานนท์ 6 

    4 นางสาววิชุลดา พิไลพันธ์ 7 

    5 นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา 8 

    6 นายจักรพันธ์  แสงทอง 9 

    7 นายจักเรศ  อิฐรัตน์ 7 



 
 

7 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
 

4.3   ขออนุมัติโครงการโดยใช้เงินหลักสูตร    

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการโดยใช้เงิน
หลักสูตร   จ านวน  5  โครงการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ   ดังนี ้

 

สาขาวิชา ชื่อโครงการ ระยะเวลาที่จัด งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการพิจารณา 

ภาษาและ
วรรณคดี
ตะวันออก 

1. การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

1-31  พ.ค.  2552 49,882 อนุมัติ 

2. การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมไทย “แคมของ”   30 ม.ค. – 1  ก.พ. 
2552 

41,856 อนุมัติในหลักการ  แต่ขอให้
ปรับรูปแบบการเสนอขอ
โครงการให้ถูกต้อง โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าสาขาวิชา
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
ใดบ้าง 

3. เสริมทักษะการอ่านและการเขียนอักษรคันจิ
ในภาษาญี่ปุ่น 

3  พ.ย.  2551 – 
27 ก.พ. 2552 

36,600 อนุมัติในหลักการ แต่ขอให้
ส่งหลักฐานให้รองวิชาการ ฯ 
ตรวจอีกครั้ง  และหากจะ
ด าเนินโครงการใด ๆ ต้องได้รับ
การอนุมัติโครงการก่อน  ทั้งนี้
เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการ
ไปแล้ว  ดังนั้นจะอนุมัติ
โครงการต้ังแต่วันที่เป็นมติของ
สาขาวิชา 

การท่องเที่ยว 4.  ฝึกปฏิบัติการวิจัยและทัศนศึกษาแหล่ง
ท่องเที่ยวยั่นยืน (ปะอาว) 

14 - 15  ก.พ. 
2552 

16,620 อนุมัติ 

5. ทัศนศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม จังหวัด
ขอนแก่น 

24 - 25  ม.ค.  
2552 

29,560 อนุมัติ 
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  ทั้งนี้ หากการเงินได้ตรวจสอบโครงการแล้ว  และมีการแก้ไขโครงการ   ขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการแก้ไขให้ถูกต้อง  ก่อนน าเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

4.4   ขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์    เรื่อง    นักศึกษา
ช่วยงานศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง    

  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร์  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์    เรื่อง    นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง   ซึ่ง 
ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นจึงขออนุมัติโครงการ ฯ  โดยมีนักศึกษา 
ช่วยงาน  จ านวน  3  คน   จ านวนชั่วโมงท างาน   2,349  ชั่วโมง    อัตราชั่วโมงละ 40 บาท   รวมเป็นจ านวนเงิน 
93,960  บาท   โดยอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกับโครงการของมหาวทิยาลัยซ่ึงจัดท าโครงการต่อเนือ่งและปรับค่า 
ตอบแทนจากชั่วโมงละ  25  บาท  เป็นชั่วโมงละ  40  บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง ระบุประเภทงานว่างาน
ประเภทใดนักศึกษาทั่วไปสามารถท าได้ และงานประเภทใดต้องท าต่อเนื่อง  โดยหากจะจ้างนักศึกษาปีที่  1  ให้
จ้างในอัตราชั่วโมงละ  40  บาท  หากไม่ใช่นักศึกษาปีท่ี  1  ให้จ้างในอัตราชั่วโมงละ 25  บาท 

4.5   ขออนุมัติโครงการท าบุญประจ าปี  2551   และสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  คณะศิลปศาสตร์ 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการท าบุญประจ าปี  2551   และ
สังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  26  ธันวาคม  2551  รวมเป็นจ านวนเงิน  
46,800 บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติในหลักการ และขอให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเตรียมงานใน
ภาพรวม  ทั้งงานท าบุญ งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และงานกีฬา  โดยอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 50,000  บาท  
 

4.6   การขออนุมัติห้องพักรับรอง   คณะศิลปศาสตร์    
   หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติห้องพักรับรอง   คณะศิลปศาสตร์ 
เนื่องจากหลักสูตรศิลปะการแสดงและกลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร  ได้ร่วมจัดท าโครงการอบรมศิลปะการละครเพื่อการเรียนรู้เรื่อง 
เล่าท้องถิ่น   ซ่ึงการจัดโครงการดังกล่าวมีช่วงระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องและใช้เวลาในช่วงเย็น   เพื่อความสะดวกต่อกลุ่มวิทยากร 
ดังนั้น   จึงขออนุมัติห้องพักรับรองคณะศิลปศาสตร์  จ านวน  1  ห้อง    ตั้งแต่วันที่  16-21  ธันวาคม  2551   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติห้องพักรับรอง ห้อง  413   

ปิดประชุมเวลา        16.45     น. 


