
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  1/2552 

วันพฤหัสบดีที่  8  มกราคม  2552  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
4.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
6.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
7.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
8.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
10. นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
11.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
12.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
13.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
14.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นางฐิตินันท   ภูนิคม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1  The  Southeast  Asia  Field School  2009  Program 
ประธานศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง  แจงที่ประชุมทราบวา  The  Southeast  Asia  Field 

School  2009
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Program  ไดดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาเพื่อเขารวมโครงการ  จํานวน  12  คน  รายชื่อดงันี้ 

ลําดบัที่  ชื่อ - สกุล  สาขา 
1.  นางสาวนัฐติกานต  ณ  อุบล  ภาษาจนี 
2.  นางสาวอรอุมา  ภาษีทํา  การทองเที่ยว 
3.  นางสาวยุภาพร           โพธ์ิสอน  การทองเที่ยว 
4.  นายฉัตรชยั                 ครองยุติ  การทองเที่ยว 
5.  นางสาวกรรณิการ      ทองผาย  การทองเที่ยว 
6.  นางสาวอังศุมารินทร  อังสนันท  การพัฒนาสังคม 
7.  นางสาวดวงมณี          นารีนุช  การพัฒนาสังคม 
8.  นายสุรศักดิ์                วิทูรย  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
9.  นางสาวอัจฉรา  สิมลี  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
10.  นายบรรจบ  วงคสุพรรณ  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
11.  นางสาวศิริพร           สมาน  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
12.  นางสาวมญชรี  พงศสุทธิ  ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 

ทั้งนี้  จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเขมขน  ใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกตั้งแตวันจันทรที่  12 
มกราคม  2552  เปนตนไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2  ผลการศกึษาการกําหนดความสําคัญของกลยุทธตามยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบถึงผลการศึกษาการกําหนดความ 

สําคัญของกลยุทธตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน  ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารและ 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  จําแนกเปน  กลุมบริหาร จํานวน  26  คน  บุคลากรสายวิชาการ จํานวน  29  คน  และ 
บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  37  คน  รวมทั้งส้ินจํานวน  92  คน  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําคําขอตั้ง 
งบประมาณรายจาย    ประจําปงบประมาณ    พ.ศ.2553  และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  ผลการกําหนด 
ความสําคัญ  5  ลําดับแรก  เปนดังนี้ 

ลําดบัที่  ยุทธศาสตร  กลยุทธ 
1  ดานการพัฒนานักศึกษา  พัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2  วิจัยฯ  จัดทําแผนแมบทการวิจัยตามปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
3  บริการวิชาการฯ  สงเสริมใหเกิดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
4  ดานการพัฒนานักศึกษา  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงในกระบวนการเรยีนรู 
5  ดานการพัฒนานักศึกษา  สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูอยางมีสวนรวมของนักศึกษา
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3  แผนครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2556 
รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยใหคณะสงแผน 

ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553-2556  ภายในวันที่  16 มกราคม 2552  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการรางแผนครุภัณฑ 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2553-2556  รวมกับคุณกชพรรณ    บญุฉลวย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.4  การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคญั” 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา  แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติ 

การ เรื่อง  “การเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ”  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 
ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร   โดย ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุวราวุธ   สุมาวงศ  เปนวิทยากร  ซ่ึงผูเขารวมอบรมจากคณะ 
ศิลปศาสตร   ไดแก  นางธิราพร   ศรีบญุยงค   และนายกันตพัฒน   ตรนิันท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.5  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ซ่ึงปรับระบบ 

เงินเดือนเปนระบบแทง  ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตอไป  ทั้งนี้  จะสําเนาใหงานการเงิน   งานธุรการ    และหัวหนา 
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.6  ทุน CB  MAG ใหทุนวิจัยแกนักศึกษา 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวา  CB  MAG  ซ่ึงเปนองคกรที่ใหทุนวจิัยแกนักศกึษา  ไดขอใช 

หองประชุมดอกจาน  3  ในวันที่  9-10  มกราคม  2552  เพื่อนําเสนองานวิจัย  จึงขอประชาสัมพันธใหอาจารยที่ 
ดูแลวิทยานิพนธและอาจารยที่สอนนกัศึกษาระดับปริญญาโท  เขารวมฟงการนําเสนองานวิจัยเพ่ือจะไดรับความรู 
และผลักดันใหนกัศกึษาขอทุนวจิัยตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.7  โครงการ Brown  Bag 
ประธานศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง  แจงที่ประชุมทราบวา รศ.สมหมาย  ชินนาค  ได 

เชิญ    คุณสุจิตต    วงษเทศ  นักประวัติศาสตร  โบราณคดี  มาบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมลุมน้ําโขงในโครงการ 
Brown  Bag  ในวันที่  9  มกราคม  2552  ตั้งแตเวลา  12.00  น.  ณ  หองประชุมดอกจาน  4  จึงขอเชิญอาจารยและ 
ผูสนใจเขารวมฟงบรรยายในชวงเวลาดังกลาว
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.8  ทุน  GMS  และทุน  UMAP 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับทุน  GMS  และ ทุน  UMAP  ซ่ึงมีทุนใหแกนักศกึษาเปน 

ประจําทุกป  ดังนั้น  จึงแจงใหอาจารยเตรียมนักศกึษาเพื่อขอรับทุนดังกลาว 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 

ตะวันออก  เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับทุน  GMS 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  23/2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 

23/2551  เม่ือวันที่  19  ธันวาคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  ความคืบหนาการเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับลุมน้ําโขง 

ประธานศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง  แจงที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาการเปนเจาภาพ 
รวมกับมหาวิทยาลัยในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับลุมน้ําโขง  วามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และศูนยวจิัยสังคม 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  จะประชุมหารือรวมกันอกีครั้งในวันที่  13  มกราคม  2552  เวลา  13.00  น.  ดังนั้นจึงขอเชิญ 
หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตรและหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออกเขาประชุมรวมกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดเสนอรายช่ือคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ไปยังมหาวิทยาลัย จํานวน  2  ทาน  ไดแก  คุณพอทองเจรญิ  สีหาธรรม  ประธานสหกรณการเกษตรปากมูล  และ 
นายชวลิต  องควนิช   ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3  การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ  ประจําปงบประมาณ  2551 
หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจงที่ประชุมทราบวา  ผศ.อภิศักดิ์   ภูพิพฒัน 

ไดสงหลักฐานรับรองผลงานมายังคณะเรียบรอยแลว  และหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวา
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ผศ.ประจัน  มณนีิล  ไมมีหลักฐานรับรองผลงานดังกลาว 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.4  หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอปดหลักสูตร 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  แจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการหาขอมูลเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑการขอปดหลักสูตรแลว   แตมหาวิทยาลัยยังไมมีหลักเกณฑดังกลาว  ดังนั้น  จึงจะขอหารือรวมกับ 
คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธกอน  จากนั้นจึงจะดําเนินการรางหลักเกณฑการขอปดหลักสูตร 
อีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขอความอนุเคราะหใชสถานที่โดยขอยกเวนคาใชจาย 

หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะหใชสถานที่โดยขอยกเวน 
คาใชจาย  เพื่อจัดงานเล้ียงรับรองผูรวมประชุมในโครงการการประชุมวิชาการ “การทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอยาง 
ยั่งยืน”  ในวันที่  17  กรกฎาคม 2552  ตั้งแตเวลา  18.00 - 21.00 น.  โดยขอใชสถานที่บริเวณลานสนามหญาหนาอาคาร 
คณะศิลปศาสตร  และกรณีที่ฝนตกจะขอใชโรงละครคณะศิลปศาสตรแทน  ในการนี้   รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ 
ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  แตเดิมบริเวณลานสนามหญาหนาอาคารคณะศิลปศาสตรนั้น   คณะยังไมเคยอนุมัติใหใชในกิจการใด ๆ  
ยกเวนการจัดซุมในงานรับปริญญา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติใหใชพื้นที่บริเวณลานสนามหญาหนาอาคาร คณะศิลปศาสตร 
เนื่องจากขอสงวนพื้นที่นี้ไว  โดยใหใชไดเฉพาะการจัดซุมถายภาพงานรับพระราชทานปริญญาบัตร   ซ่ึงใชเวลาครึ่งวัน 
หลังจากนั้นก็ดําเนินการเก็บซุมถายภาพทันที  สวนกรณีที่ฝนตกที่ประชุมอนุมัติใหใชโรงละครได  ทั้งนี้  ที่ประชุมเสนอ 
ใหผูรับผิดชอบโครงการจัดทําโครงการเสนอขอใชลานวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดงานดังกลาวแทนบริเวณลาน 
สนามหญาหนาอาคารคณะศิลปศาสตร 

อนึ่ง  ที่ประชุมเสนอใหคณะติดตั้งหลอดไฟบริเวณหองโถงอาคารภาษาและวัฒนธรรม  และ 
บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต  อาคารภาษาและวัฒนธรรม  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนได 
4.2  ขอความอนุเคราะหใหขอมูลนักวิชาการดานประเมินผลแกสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาขอความอนุเคราะหใหขอมูลนักวิชาการดานประเมินผลแกสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  เนื่องจาก  สสส. ทําหนาที่จุดประกาย  กระตุน  สนับสนุน  ประสานความ 
รวมมือเพื่อใหเกิดกิจกรรมหรือการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพที่มุงใหคนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน   ดังนั้น   จําเปนตองจัดใหมี 
การประเมินผลโดยนักประเมินผลอยางเหมาะสม  เพียงพอ  ซ่ึงในปจจุบัน  สสส.  มีฐานขอมูลนักประเมินอยางจํากัด   ดังนั้น
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จึงขอความอนุเคราะหขอมูลบุคลากรในสังกัดที่เปนผูมีประสบการณ  ความรู  ดานการประเมินผล   ภายในวันที่  31 มกราคม 
2552  เพื่อจะพัฒนาเปนทําเนียบนักประเมินผลดานสรางเสริมสุขภาพเพื่อใชประโยชนในเครือขายตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหหัวหนาสาขาวิชาเสนอช่ือผูมีประสบการณดานการ 
ประเมินผล  โดยแจงชื่อและประวัติโดยยอซ่ึงเกี่ยวของกับการประเมินผล  ที่รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ   ภายในวันที่ 
26  มกราคม  2552 

4.3  ขอเชิญสงผูแทนคณะเปนกรรมการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการสงผูแทนคณะเปนกรรมการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 1 คน  มีวาระการทํางานครั้งละ 2  ป  โดยมีหนาที่  ดังนี้ 

1.  ดําเนินการตามนโยบาย  มาตรฐาน  แผนการดําเนินงานและพัฒนาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2.  กําหนดแนวทาง  วิธีการสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและ 

ยั่งยืน 

3.  วิจัย  ประเมิน  ติดตาม  และรายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอช่ือ  นางสาวนวทิวา   พลทม   อาจารยสาขาวิชา 

การทองเที่ยว  เปนกรรมการสงเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4.4  ขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  เร่ือง  พัฒนา 
ทรัพยากรการ เรียนรูนอกหลักสูตร 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิต 
คณะศิลปศาสตร  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เรื่อง  พัฒนาทรัพยากรการ เรียนรูนอกหลักสูตร  โดยศูนย 
การเรียนแบบพึ่งตนเอง   เห็นวานอกจากทรัพยากรประเภทหนังสือที่ไดรับความสนใจจากนักศึกษาแลว   ในปงบประมาณ 
2552  ศูนยฯ  ควรจัดหาทรัพยากรประเภทโสตทัศนวัสดุเพิ่มเติม  เพื่อจัดเก็บลงในฐานขอมูลและใหบริการผานระบบ Video 
on  Demend  ในเครือขายของคณะ   ทั้งนี้  โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินการ  9  เดือน   ตั้งแตวันที่  1 ธันวาคม 2551 - 31 
สิงหาคม  2552  งบประมาณทั้งส้ิน  26,000  บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  จํานวน  26,000  บาท   ท้ังนี้  ทรัพยากรประเภท 

โสตทัศนวัสดุที่จดัซื้อมาไมตองลงในระบบ  Video  on  Demand  และใหดําเนินการจัดซื้อผานงานพัสดขุองคณะ 

4.5  โครงการงานกิจการนกัศึกษา 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการงาน 

กิจการนักศกึษา  จํานวน  6 โครงการ   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

ชื่อโครงการ  ระยะเวลาที่จัด  งบประมาณที่ไดรับ 
อนุมัติ (บาท) 

ผลการพิจารณา 

1. วันศิลปศาสตร  13  ก.พ.  2552  48,900  อนุมัติ  และขอใหเลื่อนวันจัดโครงการ 
เปนภาคการศึกษา  1/2552 

2. อาสาทําความดี  14  ก.พ. 2552  17,660  อนุมัติ 

3.  อําลาดอกจาน  20  ก.พ. 2552  48,600  อนุมัติ  โดยเสนอใหใชเวทีกลางแจง ขาง 
สระน้ํา (ลานลอยกระทงเดิม)  ทั้งนี้ เพิ่ม 
งบประมาณ  จาก 41,100 บาท  เปน 
48,600 บาท โดยเพิ่ม  1. คาจางเหมาการ 
แสดงช้ันปละ 1,500 บาท จํานวน 3 ช้ันป 
เปนเงิน  4,500 บาท  2. คาจางเหมาเชา 
ไฟสองสวาง  3,000 บาท 

4.  เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  24  ก.พ. 2552  10,000  อนุมัติ 

5.  เรียนรูรวมกันสานสัมพันธคน 
กิจกรรม 

27  ก.พ. 2552  7,155  อนุมัติ  และใหเลื่อนวันจัดโครงการเปน 
ชวงหลังสอบปลายภาค ภาค  2/2551 

6.  อบรมแกนนํานักศึกษา  23-34  มี.ค.  2552  29,720  อนุมัต ิ

4.6  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  หารือที่ประชุมพิจารณาถึงคูมือประกันคุณภาพ 

การศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551  วาจะใหสําเนาทั้งเลมแจกอาจารยทุกทานหรือไม  เนื่องจากจะนําลงเว็บไซต 
คณะอยูแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  สําเนาใหหัวหนาสาขาวิชาเฉพาะตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ  โดยจัดทําเปนคูมือสาขาวิชา 

2.  สําเนาใหอาจารยทุกทานเฉพาะตัวบงชี้ที่เกี่ยวของในสาขาวิชาของตนเอง 

3.  นํารายละเอียดทั้งหมดลงเว็บไซตคณะ
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4.7  การพิจารณารับอาจารยผูสอนวิชาพลศกึษา    จํานวน  1  อตัรา 
ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการรับอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษา    จํานวน  1  อัตรา  ซ่ึง 

กลุมงานสอนกีฬาและนันทนาการ  สาขาวิชาการทองเที่ยวไดแจงเหตุผลในดานความเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และความเหมาะสมในดานภาระงาน  ดานประสิทธิภาพการเรียนการสอน     ดานความปลอดภัยในการเรียนการสอน      และ 
ดานประสิทธิภาพของการประเมินผล  รายละเอียดบันทึกการประชุมกลุมงานสอนกีฬาและนันทนาการ  (ดังเอกสารแนบ 1) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเชิญอาจารยกลุมงานสอนกีฬาและนันทนาการ 
เพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมในการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งตอไป 

4.8  การจัดหลักสูตรเพื่ออบรมนักศึกษาที่รับเขาใหมและกําลังจะสําเร็จการศึกษา  ของคณะศิลปศาสตร 

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมนักศึกษาที่รับเขาใหมและกําลังจะสําเร็จ 

การศึกษา ของคณะศิลปศาสตร  เนื่องจากมนีักศกึษาจํานวนมากที่มีผลการเรยีนในรายวิชาดานภาษาอยูในเกณฑต่ํา 

จึงเสนอใหสาขาวิชาภาษาทั้งสองสาขาวิชา  พิจารณาการจดัฝกอบรมระยะส้ันใหนกัศึกษา  อนึ่ง  ขอใหอาจารย 

ผูสอนเนนย้ํากับนกัศึกษาถึงความสําคัญของการเรียนภาษา  โดยอาจสอดแทรกไวในกจิกรรมการเรยีนการสอน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

1.  มอบหมายใหหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  และหัวหนาสาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันออก  เสนอโครงการฝกอบรมระยะส้ัน  ประมาณ  20  ชั่วโมง  เพ่ืออบรมใหแกนกัศึกษา  ชั้นปที่  4 

ทุกคณะ  ในชวงปดภาคการศกึษาฤดูรอน  โดยใหเก็บคามดัจําการฝกอบรม  คนละ 1,000 บาท  และจะคนืเงินเม่ือ 
เขารับการอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงท่ีกําหนด  หากผานการฝกอบรมแลวจะไดรับใบประกาศนียบัตร 

2.  มอบหมายใหแตละหลักสูตรพิจารณาเสนอโครงการจัดฝกอบรมใหแกนักศกึษาปช้ันปที่  1  ที่ 
จะเขาศึกษาที่คณะศิลปศาสตร  กอนเปดภาคเรียนประมาณ  1-2  สัปดาห   โดยใหรกัษาราชการแทนรองคณบดี 
ฝายกิจการและพัฒนานักศกึษา   หาขอมูลเพ่ิมเติมวานักศกึษาที่รับเขาใหมพรอมที่จะอบรมไดในชวงใด 

4.9  ขออนุมัติคาเดินทางไปราชการ  ณ ประเทศเวียดนาม  เพื่อลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม 

ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติคาเดินทางไปราชการ  ณ  ประเทศเวียดนาม  ตามที่ 
ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  จะเดินทางไปประเทศเวียดนาม  เพื่อลง 
นามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม  เพ่ือประสานความรวมมือเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนนักศึกษา 
ระหวางวันที่  14-16  มกราคม  2552  และไดมอบตั๋วเครื่องบิน  จํานวน  2  ที่นั่ง   ใหแกคณะศิลปศาสตร  โดยให
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คณะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางสวนอ่ืน ๆ  ซ่ึงตัวแทนคณะที่จะเดินทางไป  ไดแก  คณบดีและ 
นางสาวหทัยรัตน  มั่นอาจ  อาจารยสอนภาษาเวียดนาม  ดังนั้น  จึงขออนุมัติคาเดินทางในการไปราชการ 
ดังกลาว  ไดแก  คาเบี้ยเล้ียงเดินทางตางประเทศ  คาที่พักตางประเทศ  คาที่พักในประเทศ  และคาโดยสาร 
เครื่องบินในประเทศ  รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  29,760  บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
ปดประชุมเวลา  12.45  น.
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