
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   3/2552 

วันศุกรท่ี   6   มีนาคม   2552   เวลา    09.30 น. 
ณ   หองประชมุดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

 

ผูมาประชุม  

1.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

3.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 

7.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

8.  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

9.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสขุ  หัวหนาสาขาวชิาการทองเที่ยว   กรรมการ 

10.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวชิานิเทศศาสตร   กรรมการ 

11.  นายธวัช   มณีผอง   ผูแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 

12.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

13.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

14.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ  

1.  ผศ.อินทิรา   ซาฮีร   คณบด ี      ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 

2.  รศ.สมหมาย    ชินนาค  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา 

3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  
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  เนื่องจาก   ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ ติดราชการ ไมสามารถเขา
ประชุมได   จึงมอบหมายให  ผศ.กิติพร  โชประการ  เปนประธานกรรมการแทน  โดยไดกลาวเปดการประชุมและดําเนิน 

การประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   รายงานการประชุมเตรียมความพรอมสําหรับการเปนเจาภาพการแขงขนักีฬาบุคลากร คร้ังท่ี  29  ประจําป  2553   

     ประธาน แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะเปนเจาภาพการแขงขันกฬีา
บุคลากร คร้ังที่  29  ประจําป  2553  ระหวางวนัที่   1-8  พฤษภาคม   2553   ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะ/
หนวยงาน   รับผิดชอบกีฬาประเภทตาง ๆ  ซ่ึงคณะศิลปศาสตรไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกีฬาพื้นบานและลีลาศ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ผลการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนคณาจารย แทนตําแหนงท่ีวาง   

   ประธาน   แจงที่ประชุมทราบผลการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนคณาจารย  
แทนตําแหนงที่วาง  ซ่ึงผูไดรับการสรรหาไดแก  นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล   โดยมวีาระ  2  ป  ตั้งแตวันที่  17  
กุมภาพนัธ  2552 – 16   กุมภาพันธ   2554 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3   แผนพับประชาสัมพนัธคณะศิลปศาสตร  ฉบับภาษาอังกฤษ     

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวางานวิเทศสัมพนัธคณะไดจัดพิมพ
แผนพับประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร  ฉบับภาษาอังกฤษ  โดยพิมพเปนจํานวน  2,000  ฉบับ  หากผูใดประสงคจะ
ใชแผนพับประชาสัมพันธดงักลาว  ขอใหติดตอคุณนิตยา   แสนบุตร 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4 รายงานจํานวนนักศึกษายืนยันสิทธ์ิ  ประเภทโควตารับตรง  ประจําปการศึกษา  2552       

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบรายงานจาํนวนนักศึกษายืนยนัสิทธิ์  
ประเภทโควตารับตรง  ประจําปการศึกษา  2552  ซ่ึงเปนขอมูล  ณ วันที่  5  มีนาคม  2552   รายละเอียดดังนี ้
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การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปการศกึษา 2552  

พื้นท่ีบริการ 

ในเขต อ.เมือง นอกเขต อ.เมือง 
พื้นท่ีอีสาน โควตาภาคอื่น รวม ลําดับ สาขาวิชา 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์  

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 5 3 20 9 13 12 4 1 42 35 

2 การทองเที่ยว 5 2 20 9 13 11 4 1 42 33 

3 ภาษาจีน 4 1 17 11 11 13 3 0 35 27 

4 ภาษาญี่ปุน 5 2 20 7 13 20 4 0 42 32 

5 นิเทศศาสตร(ประชาสัมพันธ) 5 4 20 9 13 7 4 0 42 22 

6 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร 5 4 20 7 13 10 4 0 42 21 

7 สาขาการพัฒนาสังคม 5 3 20 17 13 13 4 0 42 33 

รวม 34 19 137 69 89 86 27 2 287 203 

 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยอยูระหวางรับสมัครโควตารอบพิเศษ  (โดยไมมีผลสอบ A-NET)  โดยจะรับเพิ่ม
สาขาวิชาละ 10   คน   และรับสมัครโดย สกอ.  อีกสาขาวชิาละ 18  คน   ยกเวนสาขาวชิาภาษาจนี ประกาศรับเพิ่ม 15   
คน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 
 

1.5  การติด  I  ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร    
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงที่ประชุมทราบเรื่องคณะศิลปศาสตร  ไมมีนโยบาย 

ใหอาจารยใหนักศึกษาติด  I   และขอใหอาจารยที่ใหนักศึกษาติด  I   ไวดําเนนิการแกไข  I   โดยเรว็ที่สุด    เนื่องจาก
จะมีผลกระทบตอนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาตอไป และการประกาศสถานภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    
 

1.6 การปรับแนวคลองน้ําทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม          
รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบการปรับแนวคลองน้ําทางเขาอาคาร 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม   เนื่องจากเกิดการทรุดตัว  โดยกองกายภาพและสิ่งแวดลอม  ไดออกแบบและประมาณ
การราคาสิ่งกอสรางให    และมหาวิทยาลยัไดอนุมตัิงบประมาณจํานวน  145,556  บาท   เพื่อดําเนินการปรับถนนและ
แนวกันน้ําแบบคอนกรีตตอไป  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
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1.7  การขอขอมูลโครงการประจําปการศึกษา  2552  จากหัวหนาสาขาวชิาและสวนงานตาง ๆ  

  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบวางานแผนของคณะไดทําบันทึกถึง
หัวหนาสาขาวิชาและสวนงานตาง  ๆ เพื่อขอขอมูลโครงการที่จะจัดประจําปการศึกษา  2552  โดยงานแผนจะไดนาํ
ขอมูลมาพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา  2552  ตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.8 เล่ือนการประชุมคณะกรรมการการใชทรัพยากรรวมกัน     

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบถึงการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ 

การใชทรัพยากรรวมกัน  เนือ่งจากกรรมการสวนใหญตดิภารกจิ  และจะแจงกําหนดการประชุมใหทราบอีกครั้ง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9 แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนนุ        

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบวางานบริหารไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจใน 

การใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน  ซ่ึงอาจารยสามารถประเมินไดในระบบฐานขอมูลคณะ  โดยประเมนิได  1  
คร้ังตอเดือนตอผูรับการประเมิน  1  คน   เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคม  2552  เปนตนไป   และจะสรุปผลทุก  3  เดือน   เพื่อ
แจงผูรับการประเมินในการนําไปปรับปรุงการทํางานเทานั้น      ไมเกีย่วของกับการประเมินผลการทํางานเพื่อเล่ือน
ขั้นหรือเพิ่มคาจาง 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10   สรุปผลคะแนนการปฏิบัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  2551  และขอเสนอแนะ   

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   แจงที่ประชุมทราบถึงสรุปผลคะแนนและขอเสนอแนะ 

ในการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ  2551 ซ่ึง ก.พ.ร. ไดเขาตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  18  กุมภาพนัธ  2552   โดยมหาวทิยาลัยไดคะแนนประเมนิ  3  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   

5  คะแนน   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.11    ผลการพิจารณาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร   

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงที่ประชุมทราบวางานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลยั   
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ไดแจงใหทราบวาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร  จํานวน  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  พ.ศ. 2548  และวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  พ.ศ. 2548  อยูระหวางการพิจารณา
รับรองหลักสูตรจาก  สกอ.  และอีก  2  หลักสูตร    คือ   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาการทองเที่ยว   ฉบับ
ปรับปรุง   พ.ศ. 2548   และหลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548   คณะตอง
ดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของ สกอ.  กอนสงไปรับการพิจารณารบัรองตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12    การปรับปรงุหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  คณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงที่ประชุมทราบวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

คณะศิลปศาสตร  ที่เปดสอนตั้งแตปการศึกษา  2547  ตองมีการปรับปรุงหลักสูตร  ตามหลักเกณฑในการปรับปรุง
หลักสูตรที่ตองปรับปรุงภายใน  5  ป  ซ่ึงหลักสูตรที่ไดดาํเนินการไปแลวคือ  การพฒันาสังคมและประวตัิศาสตร  
สวนหลักสูตรที่ตองปรับปรุงภายในป  2552  คือ   หลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   หลักสูตรภาษาไทยและการ
ส่ือสาร  และหลักสูตรภาษาจนี  ดังนั้น  จึงขอใหประธานหลักสูตรและหัวหนาสาขาวชิาที่เกี่ยวของเรงดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาวตอไป 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.13   การคิดคาคะแนนในการเปนกรรมการประจํากลุมวิชาของรายวชิาคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       แจงที่ประชุมทราบวาขอความรวมมืออาจารยที่เปน 

กรรมการประจํากลุมวิชาไมนําคําสั่งนี้มาคิดคาคะแนน  ตั้งแตการประเมินเลื่อนขั้นเงนิเดือนหรือเพิม่คาจาง  ประจําป 
พ.ศ. 2552   คร้ังที่  1  (1  เมษายน  2552)   เปนตนไป  หากเปนกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเอกหรือวิชาโทอยูแลว 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  2/2552 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังที่   

2/2552   เมื่อวนัที่   6  มีนาคม  2552 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ      แจงที่ประชุมทราบผลการดําเนินงานตามคาเปาหมาย 
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ในสวนที่รับผิดชอบวางานทีบ่รรลุเกินคาเปาหมาย   คือ  รายวิชาเอกในหลักสูตรดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีโครงการในรายวิชาอยางนอย   2   รายวิชาตอปการศึกษา  แตมีสวนทีค่วรเรงดําเนนิการ  คือ  ใหอาจารยทุกคนมกีาร
วิเคราะหรายวชิา และจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  อยางนอยคนละ  1  รายวิชา   และกําหนดให
รายวิชาเอกในหลักสูตรดานภาษาของคณะอยางนอย  2  รายวิชาตอปการศึกษา  มีกิจกรรมใหนกัเรยีนเรียนรูดวย
ตนเอง  โดยใชศูนยการเรยีนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)  เปนฐานในการเรียนรู 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร  (OD)    

 ประธาน    ในฐานะรองคณบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร จํานวน  2  กลุม  ดังนี้  

 1.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร  เร่ือง  “สัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร  คณะศิลปศาสตร  
ประจําป  2552”   (กลุมที่  1)  ระหวางวันที่  19-22  มีนาคม   2552   ณ  เกาะกูด  จ.ตราด งบประมาณทั้งสิ้น  166,400  
บาท    

 2.    โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร  เร่ือง  “สัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร  คณะศิลปศาสตร  
ประจําป  2552”   (กลุมที่  2)  ระหวางวันที่  3-4   เมษายน   2552   ณ  ลาวใต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  งบประมาณทั้งสิ้น  120,300  บาท    

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

3.3   หลักเกณฑการขอปดหลักสูตร 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวาขณะนี้งานพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการจัดทําหลักเกณฑการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   หากไดรับรายละเอียด
เพิ่มเติมจะแจงใหทราบตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4   ขอเล่ือนการจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  กิจกรรม  โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง    อบรมการ
เขียน โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  2552   

  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    แจงที่ประชุมทราบวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  คร้ังที่  2/2552   เมื่อวันที่   6   กุมภาพันธ   2552   ไดอนุมัติใหจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร    
กิจกรรม  โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง    อบรมการเขียนโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
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การศึกษา   2552   ในวนัที่  25-26   มีนาคม  2552  นั้น  เนื่องจากวิทยากรติดภารกจิในชวงเวลาดังกลาว  ดังนั้น  จึงจะมี
ตัวแทนคณะไปอบรม คือ รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา  และ
อาจารยกันตพฒัน  ตรินันท   กรรมการประกันคณุภาพการศึกษา  และอาจารยกัญศลกัษณ   พาทีเฉย  กรรมการแผน
กลยุทธ    ในวนัที่  18-20  มีนาคม  2552  และจะกลับมาจัดอบรมใหบคุลากรในคณะประมาณเดือนพฤษภาคม  2552   

   มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.5   การดําเนินการกรณี   Mr.Takashi   Ikeda  ถูกรองเรียน 

  ประธาน   แจงที่ประชุมทราบวาตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งที่  2/2552   เมื่อ 

วันที่   6   กุมภาพันธ   2552   ไดมอบหมายใหงานบุคคลตรวจสอบเงื่อนไขการจางในสัญญาจางของ   Mr.Takashi  Ikeda   
เพื่อประกอบการเลิกจางบุคคลดังกลาว  นั้น     งานบุคคลไดตรวจสอบสัญญาและหารือไปยังมหาวิทยาลัยแลว  ดังนั้น  เพื่อให
การดําเนินการตอไปมีความสมบูรณ  ถูกตองตามสัญญา   คณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริง  ขณะนี้อยูในระหวางการสอบสวนผูที่เกี่ยวของ  ไดแก  นักศึกษา  คณาจารยในหลักสูตรสาขาภาษาญี่ปุน  และผูถูก
รองเรียน  ทั้งนี้  จะตองรวบรวมและสรุปขอเท็จจริงเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  รายงานความกาวหนาการจัดโครงการทัศนศึกษา  ณ  ปราสาทหินวัดภู   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร   แจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการแจงผูปกครองนักศึกษาที่จะเขา
รวมโครงการทัศนศึกษา ณ ปราสาทหินวัดภู  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ระหวางวันที่  17-18  มีนาคม  
2552   เรียบรอยแลว  ทั้งนี้   มีนักศึกษาเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน   45  คน   อาจารยจํานวน  10  คน  รวม   55  
คน  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.7   รายงานการดําเนินงานโครงการสันติภาพบนแผนฟลม โดยไมเบิกคาใชจาย    

 ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร      แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ที่ประชุมไดใหสาขาวิชา
สังคมศาสตรนําโครงการสันติภาพบนแผนฟลม  ไปพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บเงินจากนักศึกษานั้น  สาขาวิชาไดจัด
โครงการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ   2552   โดยไมมีการระบุคาใชจายในโครงการ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.8   การเสนองบประมาณโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย  ณ  ประเทศเวียดนาม 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณคาใชจายใน
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ในเมืองเวและดานัง  
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ประเทศเวียดนาม  ระหวางวันที่  8 – 12   มีนาคม   2552  จํานวน  4  มหาวิทยาลัย  ดังนี้  Hue  University’s  College 
of Education, Hue University’s College of Foreign Languages (HUCFL), College of Foreign Languages - 
University of  Danang  และ Duytan  University   เปนจํานวน  109,400  บาท  เพื่อขอความเห็นชอบ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูทรงคณุวุฒิ     
 ประธาน       เสนอที่ประชุมพิจารณาวาเนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ไดครบวาระ 
มหาวิทยาลัยจึงแจงใหคณะเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน
ไมเกิน  10  รายช่ือ  พรอมประวัติผลงาน ภายในวันที่  13   มีนาคม   2552      

 ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   ประเภทผูทรงคุณวุฒิ   จํานวน  9  ทาน  ดังนี้ 
  1.  ศาสตราจารย ดร.กนก   วงษตระหงาน 
  2.  นายแพทยนิรันดร   พิทักษวัชระ 
  3.  รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 
  4.  ศาสตราจารย  (พิเศษ)  ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี 
  5.  รองศาสตราจารย ดร.ปภสัวดี   วีรกติต ิ
  6.  ศาสตราจารย ดร.อมร  จนัทรสมบูรณ 
  7.  ศาสตราจารย กิตติคุณ  ดร.ปราณี  กุลละวณิชย 
  8.  ดร.กฤษณพงศ   กีรติกร 
  9.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ 
  

4.2   การพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตตมิศักดิ์และรางวัลรัตโนบล  ป  2552        
   ประธาน      เสนอที่ประชุมพิจารณาการเลือกสรรผูสมควรไดรับปรญิญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัต
โนบล  ป  2552   ซ่ึงมหาวิทยาลัยแจงใหคณะเตรียมขอมูลผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาเลือกสรรการรับปริญญากิตติมศักดิ์และ
รางวัลรัตโนบล  ป  2552  เพื่อดําเนินการพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติไมเสนอชื่อ 
 

4.3   ขออนุมัตจิางอาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     

   หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจางอาจารยชาว
ไทยและชาวตางประเทศ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก  ซ่ึงในปการศึกษา  2551  สาขาวิชาไดรับอนมุัติ
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ใหจางอาจารยชาวไทย  จํานวน  5  อัตรา   แตมีผูผานการคัดเลือกเพียง  3  คน  และอาจารยในสาขาวิชาไดลาศึกษาตอ
จํานวน  2  คน  คือ  นางสาวอรนุช  ปวงสุข  และนายเฉลิมชัย วงศรักษ  อีกทั้งนางลกัษมี  นวมถนอม คีมูระ จะขอลา
คลอด    สวนอาจารยชาวตางประเทศคณะไดยกเลิกสัญญาจาง  1  คน     จึงทําใหอัตรากําลังของอาจารยในสาขาวิชามี
ไมเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา  ในปการศึกษา  2552   ดงันั้น  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  จึงขออนุมตัิจาง
อาจารยเพิ่ม  จาํนวน  5  อัตรา   ไดแก  อาจารยชาวไทย  จาํนวน  4  อัตรา  และอาจารยชาวตางประเทศจํานวน  1  
อัตรา   โดยขออนุมัติจางตั้งแตวันที่  25  พฤษภาคม  2552    

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจางอาจารยชาวไทย  จํานวน  2  อัตรา  และอาจารยชาว
ตางประเทศ   จํานวน  1  อัตรา   โดยใหเปดรับสมัครตั้งแตวันที่  9  มีนาคม  2552   

4.4     หลักเกณฑการประเมินคณบดี       

   ประธาน      เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑการประเมินคณบดี   โดยที่ประชุมไดพิจารณาขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ   และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณบดีคณะศิลปศาสตร  ซ่ึงคณบดีไดราง
ขึ้นเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา   โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหแกไขเพิ่มเติม  ขอบังคับ ฯ ดังนี้ 

   1. เพิ่มเติมขอความในขอ 8.3  เปนดังนี้  กรรมการหนึ่งทาน ตองเปนบคุคลภายนอกผูมีสวนไดสวน
เสียกับคณะศลิปศาสตร  ใหคณบดีกําหนดใหรองคณบดหีนึ่งคนเปนเลขานุการของคณะกรรมการประเมิน 

   2.  เกณฑและวิธีการประเมนิ  ใหเปนไปตามการประเมนิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   3.  ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการประเมินดําเนนิการประเมินใหแลวเสร็จ ภายในเวลา 60 วัน 

4.5   การคิดคาคะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการนําคาคะแนนจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (แบบประเมินใหม)  มาประกอบการ
ประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง  ดังนั้น  จึงขอนําผลคะแนนประเมินในตอนที่  2  จํานวน  10  ขอ  คิดเปน  
10   คะแนน     มาใชในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง      ตั้งแตรอบประเมินป   พ.ศ 2552   คร้ังที่  2  
(1  ตุลาคม  2552)   เปนตนไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

4.6   แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร    ประจําปการศึกษา  2552   (รางฉบับท่ี 1)   
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 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  
ประจําปการศึกษา  2552  (รางฉบับที่ 1)  โดยเสนอใหพิจารณาใน  2  ประเด็น  คือ  ปฏิทินการทํางาน และรางแผนกล
ยุทธ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและขอใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  นํา
ขอเสนอแนะไปหารือกับคณะกรรมการแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง  ซ่ึงที่ประชุมมี
ขอเสนอดังนี้ 

 1.  ใหปรับปฏิทินการทํางานในการประชุมแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร เปนวันที่ 2  เมษายน 2552  
โดยใหติดตอคณะกรรมการภายนอกพิจารณารางแผนกลยุทธอีกครั้ง 

 2.  ขอใหปรับชื่อหัวขอใหสอดคลองกับเนื้อหาภายในหัวขอ   

 3.  เพิ่มเรื่องการบริหารจัดการองคความรู (KM) และการบริหารความเสี่ยง (RM)  

 4.  เพิ่มเรื่องการจัดสวัสดิการใหแกนักศึกษา  ในขอ  2.2   และการพัฒนานักศึกษาทั้ง  5  ดาน  ตามตัว
บงชี้ในการประกันคุณภาพ 

 5.  ตัดคําวา  “อาจารย”  ในขอ  1 

 6.  เพิ่มเรื่อง  “การนําผลการวิจัยไปใชบูรณาการกับการเรียนการสอน”  ในขอ  3.1 

 7.  ปรับคําในขอ  3.2.4   เปน  “จัดทําระบบฐานขอมูลการวิจัยของคณะ  โดยใหสามารถเขาถึงไดทั้ง
ในระดับทองถ่ินและสากล” 

 8.  เพิ่มเรื่อง  “พัฒนาระบบฐานขอมูล”   ทั้งใน ขอ  4  และขอ  5   

4.7  นโยบายสารสนเทศคณะศิลปศาสตร    

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ      เสนอที่ประชุมพิจารณานโยบายสารสนเทศคณะศิลป
ศาสตร  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ  กําหนดนโยบายสารสนเทศของตนเอง ดังนั้น  จึงขอเสนอ
นโยบายสารสนเทศคณะศิลปศาสตร  รายละเอียดนําเสนอผานคอมพิวเตอร  ทั้งนี้ รองคณบดีฝายแผนงานและ
สารสนเทศ  จะนําไปแยกรายละเอียดตามงานสารสนเทศ เพื่อนํามาแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และใหปรับเปาหมายเปนพัฒนาและเตรียมความพรอมของ
ผูจัดการเรียนรูและบุคลากรและบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4.8 การสํารวจความตองการการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในคณะศิลปศาสตร   

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ        เสนอที่ประชุมพิจารณาการสํารวจความตองการการใช
เครื่องคอมพิวเตอรในคณะศิลปศาสตร  ซ่ึงแนวปฏิบัติของคณะในการซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหมนั้น  มี  2 กรณี  คือ  
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มีบุคลากรใหม หรือคอมพิวเตอรมีการใชงานมาแลว  5  ป  แตเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญที่ใชงานอยู  
สามารถใชงานไดในระยะเวลามากกวา  5  ป  แตอาจตองเปลี่ยนจอภาพเพราะอายุการใชงานสั้นกวา  ดังนั้น  เพื่อเปน
การลดงบประมาณในสวนนี้งานคอมพิวเตอรจึงเสนอวาคอมพิวเตอร ที่ซ้ือมาในป 2545  และ ป 2546  รวมจํานวน  13 
เครื่อง  มีอายุการใชงานเกิน  5  ป   และคุณสมบัติของเครื่องไมเหมาะกับการใชงานในปจจุบันจึงจําเปนตองซื้อใหม 
สวนคอมพิวเตอรที่ซ้ือในป  2547  จํานวน 42 เครื่อง  สามารถซื้อ RAM  เพิ่ม หรือเปลี่ยนจอภาพเทานั้น 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ลดการสั่งซื้อคอมพิวเตอรใหนอยลง  โดยใหปรับเพิ่ม RAM และเปลี่ยนจอภาพ 

2. มอบหมายใหงานคอมพิวเตอร ทําแบบสอบถามความตองการในการใชงานของบุคลากร เพื่อ 

จะไดดําเนินการจัดหมวดหมูการใชงานตอไป 

4.9   (ราง) ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร  ปการศึกษา  2552 

 หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร   เสนอที่ประชุมพิจารณา  (ราง)  ปรับปรุงหลักสูตรวิชาเอกและวิชา
โทประวัติศาสตร   ปการศึกษา   2552   โดยนําเสนอรายละเอียดผานคอมพิวเตอร   ซ่ึงจุดเดนของวิชาเอก   มีดังนี้ 

 1.  เนนภาษาที่  2   ไดแก  จีน  ญ่ีปุน  เขมร  เวียดนาม  และฝรั่งเศส 

 2.  เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย/ อีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 3.  กลุมวิชาเอกเลือกสามารถนําไปเปนวิชาเลือกเสรี  วิชาโทเพื่อรองรับหลักสูตรการทองเที่ยว  
สังคมศาสตร  ภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก  อินโดจีน  ที่คณะศิลปศาสตรเปดทําการเรียนการสอน  หรือ
หลักสูตรตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    และมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทดวย   โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 
2553 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโทประวัติศาสตร   ปการศึกษา   
2552   นอกจากนี้รายวิชาฝกงานซึ่งอยูในวิชาเอกใหนักศึกษาปฏิบัติการในภาคฤดูรอนแตลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว
ในภาควิชาปกติ  เพื่อใหนักศึกษาไมตองเสียคาหนวยกิตภาคฤดูรอน 

4.10  ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา   คณะศิลปศาสตร   ปการศึกษา   2551   

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   เสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผูตรวจประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายในสาขาวิชา  คณะศิลปศาสตร   ปการศึกษา   2551    ซ่ึงคณะไดกําหนดวนัตรวจประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในสาขาวิชา  ปการศึกษา  2551   เปนวันที่   19-20  พฤษภาคม  2552   

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดเปนทีมประเมนิ  ประกอบไปดวย  1.  ผศ.ดร.ชริดา  
ปุกหุต      คณะวิทยาศาสตร    2.  นายตะวนัฉาย   โพธ์ิหอม คณะวิศวกรรมศาสตร   3.  ผศ.ดร.บรรชา   บุตดาดี   คณะ
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วิศวกรรมศาสตร   4.  ดร.ฐิติเดช   ลือตระกูล    คณะเภสัชศาสตร  และ  5.  ผศ.ดร.จุฑามาศ   เชื้อทอง  คณะเภสัช
ศาสตร    สํารองอีก  3  ทาน  ไดแก  1.  ผศ.ดร.จารุวรรณ   ธนวิรุฬห    คณะเภสัชศาสตร   2.  นางสาวมะลิวัลย    

สินนอย   สํานกัวิทยบริการ   และ   3.  ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง   คณะเภสัชศาสตร 

  ทั้งนี้  ในการกรอกประเมินในฐานขอมูลประกันคณุภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา  สามารถกรอกได
จนถึงวันที่  30  เมษายน  2552    

4.11  การปรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา    

 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา
การปรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   วิชาเอกภูมภิาคลุมน้ําโขงศึกษา  โดยภาพรวมจะมีการปรับวิชาบังคับใน
สวนรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาระเบยีบวธีิวิจัย ที่เดิมนกัศึกษาตองเรยีนรวมกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม สังคมศาสตร
ส่ิงแวดลอม เทานั้น 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และขอใหประธานหลักสูตรสังคมศาสตรและการพัฒนา  
ตรวจสอบการใชคําวาวิชาเอกเลือก วามีการใชในระดับปริญญาโทหรือไม และใหนําเขาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอไป 

4.12  การปรับหลักสูตรวิชาโทอินโดจีนศึกษา   

    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา เสนอที่ประชุมพิจารณา
การปรับหลักสูตรวิชาโทอินโดจีนศกึษา  ซ่ึงเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรวชิาโทมี  4  ขอ  คือ  

1.   หลักสูตรนี้เปดดําเนินการสอนมามากกวา 5 ปแลว  

2. ช่ือหลักสูตร “อินโดจีนศึกษา” มีนัยเชิงลบมากกวาเชงิบวก เพราะสมัพันธกับแนวคิดที่วา ดินแดน
ที่ถูกเรียกวาอนิโดจีนนั้น คือดินแดนที่เคยตกอยูภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส ดังที่รูจักกันในนาม French Indochina 
ขณะที่คําวา “ภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา” ซ่ึงเปนคําใหม ไมไดมีนัยเชิงลบแตอยางใด  

3.  ปจจุบันประเด็นเกีย่วกับลุมน้ําโขงไมเพียงแตไดรับการยกระดับเปนหลักสูตรใน     สถาบันการ 

ศึกษา หากแตไดรับการหยบิยกมาอภิปรายถกเถียงทั้งใน “เวทีวิชาการ” ในรูปของการประชุม สัมมนาเสวนา หรือ
แมแตการบรรยายพเิศษ ที่จดัโดยสถาบันการศึกษา หรือใน “เวทีกึ่งวิชาการ” ที่จดัโดยสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย  

4. ปจจุบันคณาจารยในหลักสูตรรวมทั้งคณาจารยของคณะศิลปศาสตร มีผลงานทางวิชาการเกีย่วกับ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงจํานวนไมนอย ไมนับรวมการมีทรัพยากรสนับสนุนทั้งในรูปของศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมลุมน้ํา
โขง (Mekong Sub-region Social Research Centre – MSSRC) การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอก
ภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา การมีกิจกรรมทางวิชาการในรูปของการประชุม สัมมนาทางวิชาการ อยางตอเนือ่งและ
สม่ําเสมอ ตลอดจนการมีเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน 
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  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   และกรรมการคณะขอใหพิจารณาเลือกรายวชิาที่มีอยูแลว
ในหลักสูตรตางๆ หรือกําหนดรายวิชาใหมที่อยูในหลักสูตรอื่น เชน วิชาทางดานประวัติศาสตร ก็ใหเปนรายวชิาใน
หลักสูตรประวัติศาสตร วิชาภาษาและวรรณกรรม ก็ใหเปนรายวิชาของสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เปน
ตน โดยกําหนดรหัสรายวิชาใหตรงกับเนื้อหาที่ปรากฎ  โดยที่ไมตองสรางรายวิชาใหม เพราะหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร
ที่ตองอาศัยความรวมมือจากสาขา/หลักสูตรอื่นๆ 

4.13  ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการจัดการและถายทอดความรูในคณะศิลปศาสตร   (KM)  

เร่ือง การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ     

  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร กิจกรรมการจัดการและถายทอดความรูในคณะศิลปศาสตร (KM)   เร่ือง   การจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   ในวันที่ 14  พฤษภาคม  2552  ใชงบประมาณทั้งสิ้น  29,000  บาท  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.14  ขออนุมัติจางอาจารยชาวญี่ปุนและอาจารยชาวไทย     

 หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจางอาจารยชาว
ญ่ีปุนและอาจารยชาวไทย  เนื่องจากในปการศึกษา 2552  หลักสูตรภาษาญี่ปุนจะมีจํานวนนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุน
เพิ่มขึ้นครบ 4 ช้ันป  สงผลใหภาระงานสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุนเพิ่มขึ้น และปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร
ภาษาญี่ปุนจํานวน 4  ราย   อาสาสมัครจากองคการไจกา 1  ราย คือ อาจารยโมริ นามิโกะ ซ่ึงจะสิ้นสุดสัญญาในการ
ปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตร  ในวันที่  20   มีนาคม  2552  และอาสาสมัครไมประสงคจะขยายเวลาการปฏิบัติงาน   
และอาจารยพิเศษชาวญี่ปุน  1  ราย ซึ่งจะมาชวยสอนเฉพาะภาคการศึกษา  2/2551  ดังนั้น จึงขออนุมัติจางอาจารยชาว
ญ่ีปุนจํานวน 2   อัตรา และอาจารยชาวไทย จํานวน 1 อัตรา   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจางอาจารยชาวไทย  จํานวน  1  อัตรา  และอาจารยชาว
ตางประเทศ   จํานวน  2  อัตรา   ขอใหประธานหลักสูตรดําเนินการเปดรับสมัครตอไป 

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   การนําคาคะแนนจากแบบประเมินการเรียนการสอนกระบวนรายวิชา  ประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเพิ่มคาจาง  ประจําป พ.ศ. 2552   คร้ังท่ี  1  (1  เมษายน  2552) 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   แจงที่ประชุมทราบวาเกิดความผิดพลาดในการกรอกแบบ
ประเมิน ฯ  และแบบประเมินอาจารยในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  บางสวนสูญหาย  จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาปรับคาคะแนนการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง  ประจําป พ.ศ. 2552  คร้ังที่  1  (1  เมษายน  
2552)    จาก  100  คะแนน  เปน  90  คะแนน   
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบไมใหนําคาคะแนนจากแบบประเมินการเรียนการสอน
กระบวนรายวิชา  จํานวน  10  คะแนน   มาประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง  ประจําป พ.ศ.   
2552   คร้ังที่  1  (1  เมษายน  2552)   โดยใหนําคาคะแนนจาก   90  คะแนน  ผันเปน  100  คะแนน 

5.2 การรับนักศึกษาที่ผานการสอบ   A-NET  แตไมมีผลสอบ   O-NET   

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาคณะจะรับนักศึกษาที่ไมมีผลสอบ
A-NET   เพิ่มสาขาวิชาละ  10  คน  และเนื่องจากผลการสอบ  O-NET  จะประกาศในวันที่  10  เมษายน  2552   แต
มหาวิทยาลัยปดรับสมัครในวันที่   3  เมษายน  2552   ดังนั้นผลการสอบจะออกหลังจากปดรับสมัครแลว  ในการนี้  
จึงเสนอวาคณะจะอนุโลมใหนักศึกษาที่ไมมีผลสอบ  O-NET   สมัครไดหรือไม  โดยอาจจะใหนักศึกษานําผลการ
สอบ   O-NET   มาแสดงตอกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ   

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษาได  โดยใหนักศึกษานําผล
การสอบ   O-NET   มาดวยในวันสอบสัมภาษณ   วันที่   21  เมษายน  2552   

5.3 กําหนดวันสอบสัมภาษณ  Admissions 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    เสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดวันสอบสัมภาษณ  
Admissions   โดยใหเลือกระหวางวันที่  13-15  พฤษภาคม  2552   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหวันสอบสัมภาษณ  Admissions เปนวันที่  15  พฤษภาคม  
2552   

5.4  การจัดซื้อกลองวีดีโอ   

   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที่ประชุมทราบวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ 

คร้ังที่  17/2551   เมื่อวันที่  12  กันยายน   2551   ไดมีมตอินุมัติใหซ้ือกลองวีดีโอใหทกุสาขาวิชา  เพือ่ใชในการเรียน 

การสอนโดยเก็บไวที่งานโสตทัศนูปกรณ  นั้น  จึงขอหารอืที่ประชุมวาจะใหสาขาวิชาหรืองานโสตทัศนูปกรณ   

เปนตนเรื่องในการดําเนนิการจัดซื้อ 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหงานโสตทัศนูปกรณ  เปนผูกําหนดคุณสมบัตกิลองวีดีโอ 

ใหแตละสาขาวิชาพิจารณาเพื่อดําเนินการจัดซื้อตอไป 

 

5.5   การจัดทําประตูทางออกและบันไดหนีไฟอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม   
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 รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตอเติมประตูทางออกและ
บันไดหนีไฟอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เพื่อใหเปนไปตาม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (ฉบับ
ปรับปรุง  2551)  เนื่องจากอาคารดังกลาวมีทางออกจากอาคารเพียงทางเดียว  คือ  ดานหนาของอาคาร   ดังนั้นงาน
โสตทัศนูปกรณ  จึงเสนอขออนุมัติตอเติมประตูทางออกและบันไดหนีไฟ    ทั้งนี้  หากที่ประชุมเห็นชอบจะได
มอบหมายให คุณสิริชัย  ภิบาลวงษ   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ประเมินราคาการตอเติม   เพื่อแจงใหงานอาคาร
มหาวิทยาลัยมาดําเนินการตอไป   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดทําบันไดหนีไฟอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  
และใหเสนองานอาคารมหาวิทยาลัย  เปนผูดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 

5.6   การจัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา    

 หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    แจงที่ประชุมทราบวาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่  1/2552   เมื่อวันที่   3   มกราคม   2552   มีมติมอบหมายใหหัวหนาสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก  และหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก เสนอโครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อ
อบรมใหแกนักศึกษา  ช้ันปที่  4  ทุกคณะ  นั้น  ไดดําเนินการรางโครงการแลว  แตอาจารยในสาขาวิชาสวนใหญมี
ภาระงานมาก  ไมสามารถจัดโครงการในเวลาที่กําหนดได  ดังนั้นจึงขอหารือที่ประชุมวาจะยังคงดําเนินการตอไป
หรือไม  ทั้งนี้  ทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ก็ประสบปญหาเดียวกัน 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหชะลอการจัดโครงการฝกอบรมระยะสั้นดังกลาวไปกอน 

5.7   การทําความสะอาดตูเย็นและหองเรียน 

 นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล    ผูแทนคณาจารย   ขอความรวมมือใหหัวหนาสาขาวิชาแจง
อาจารยในสาขาวิชาเกี่ยวกับความสะอาด   ดังนี้   

1. การทําความสะอาดตูเย็นในหองอาหาร   แมบานจะทําความสะอาดทุก   2  สัปดาห   ดังนั้น   

จึงขอประชาสัมพันธใหอาจารยทุกทานตรวจสอบอาหารที่นํามาไวในตูเย็น 

2.     ขอใหอาจารยกําชับใหนักศึกษาชวยกันรักษาความสะอาดในหองเรียน 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา        14.10     น. 


