
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   8/2552 

วันศุกรท่ี  31  กรกฎาคม   2552   เวลา    09.30 น. 
ณ   หองประชมุดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

 

ผูมาประชุม  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร   คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา กรรมการ 

5.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 

7.  นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

8.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

9.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเท่ียว กรรมการ 
10.  นายธวัช   มณีผอง   ผูแทนรักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
11.  ผศ.สุพัฒน   กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

12.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

13.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  ติดราชการ 
2.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร ติดราชการ 
      

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   

2.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  

  เนื่องจาก  ผศ.อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ   ติดประชุม    ดังนั้นจึง
มอบหมายให  ผศ.กิติพร   โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร   กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมแทนตาม
ระเบียบวาระ   ดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   มติเก่ียวกับแนวปฏิบตักิารประเมินผลการสอน    
  ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการประเมินผลการสอน จากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ังท่ี  2/2552   เม่ือวันท่ี  12  มีนาคม  2552   และคร้ังท่ี  3/2552  
เม่ือวันท่ี  7  พฤษภาคม  2552  มีมติเห็นชอบใหผูขอและผูเกี่ยวของดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด  
และผูขอกําหนดตําแหนงสามารถยื่นขอรับประเมินผลการสอนได  เม่ือมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดานระยะเวลา
และปฏิบัติหนาท่ีสอนครบถวนตามหลักเกณฑ  ก.พ.อ.  แลว  ท้ังนี้  ผลการสอนดังกลาว  สามารถจัดเก็บสําหรับ
การขอตําแหนงทางวิชาการไดภายใน  2  ป  นับต้ังแตวันท่ีผานประเมินผลการสอน     

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ขอมูลนักเรียนทุนคณะศิลปศาสตร   

   ประธาน   แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับขอมูลนักเรียนทุนคณะศิลปศาสตร ท้ังท่ีไดรับทุน สกอ. 
และทุนคณะศลิปศาสตร  จํานวน  29  คน   รายละเอียดดงันี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล ประเภททนุ สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา ระดับทุน 

1 นายราม  ประสานศักดิ ์ พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาอังกฤษ  เอก 

2 นางจารุณ ี อนพุันธ พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาอังกฤษศึกษา เอก 

3 นายเฉลิมชัย  วงศรักษ 
การศึกษาช้ันสูงเชิงกลยุทธเพื่อสราง

เครือขาย ฯ ภาษาอังกฤษ  โท-เอก 

4 นางสาววชิราภรณ  กิจพูนผล พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาอังกฤษศึกษา เอก 

5 นางสาวจิราภรณ  มีชัย พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน Intercultural  Communication โท-เอก 

6 นางสาวอรนชุ  ปวงสุข การศึกษาช้ันสูงเชิงกลยุทธเพื่อสราง ฯ การสอนภาษาอังกฤษ  เอก 

7 นายสุรศักดิ ์  วิฑูรย ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร 
การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ ฯ  โท 

8 นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร ภาษาอังกฤษ  โท 

9 นายชาญชัย   คงเพียรธรรม พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาเขมร เอก 

10 นางสาวปราณีต  แยมงาม พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาศาสตร (ภาษาเขมร) เอก 

11 นางสาวนงลักษณ  สูงสุมาลย พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาไทย เอก 

12 นายทรงภพ  ขุนมธุรส 
เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อผลิตและพัฒนา

อาจารย ภาษาไทย เอก 

13 นางสาวชมพนูุท  ธารีเธียร พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน ภาษาไทย เอก 

14 นางสาวสิริวงษ  หงษสวรรค พัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน เวียดนาม เอก 
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ลําดับ
ที่ ช่ือ - สกุล ประเภททนุ สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษา 

ระดับ
ทุน 

15 นางสาวสุวภัทร  จันทรพวง ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร 
การสอนภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ โท 

16 นางสาวประภาพร  แกวอมตวงศ ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร 
การสอนภาษาจีนเปน
ภาษาตางประเทศ โท 

17 นางสาวธัญพร  บตุรแสน ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร Gender and Development Studies โท 

18 นางสาววิศรุตา  โมราชาติ ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร ญ่ีปุนศึกษา โท 

19 นางสาวเสาวลักษณ  หีบแกว ทุนอุดหนุนคณะศิลปศาสตร ญ่ีปุนศึกษา โท 

20 นางสาวยุวด ี จิตตโกศล ผลิตและพัฒนาอาจารย การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม ฯ เอก 

21 นางสาวกันยรัชนิ ์  ศรีจันทร ผลิตและพัฒนาอาจารย การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม ฯ เอก 

22 นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ผลิตและพัฒนาอาจารย การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม ฯ เอก 

23 นางสาววรรณพรรธน  เรืองทรัพย การศึกษาช้ันสูงเชิงกลยุทธ ฯ มนุษยศาสตร  เนนโบราณคดี เอก 

24 นายเมธี เมธาสิทธิ  สุขสําเร็จ ผลิตและพฒันาอาจารย โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร เอก 

25 นายสามิตต  ทรัพยผุด รัฐบาลฝร่ังเศส และ สกอ. History of Indochine เอก 

26 นางปนวดี   ศรีสุพรรณ       ผลิตและพัฒนาอาจารย สังคมวิทยา เอก 

27 นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ ผลิตและพฒันาอาจารย ไทศึกษา เอก 

28 นางเนตรดาว  เถาถวิล ผลิตและพฒันาอาจารย สังคมศาสตร เอก 

29 นายสรพจน  เสวนคุณากร ทุนอดุหนุนคณะศิลปศาสตร ศิลปการละคร โท 
 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3   การอนุมัติใหบุคลากรของคณะประชมุรวมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
  ประธาน   แจงท่ีประชุมทราบเร่ืองการอนุมัติใหบุคลากรของคณะ  จํานวน  20  ทาน  เขาประชุม
รวมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในวันศุกรท่ี  14  สิงหาคม  2552   เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  หองศรี
เมืองใหม  ช้ัน  3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลังใหม)  เพื่อใหการประชุมมีความหลากหลายในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     

 

1.4  คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดแูลจรรยาบรรณบุคลากร   
ประธาน     แจงท่ีประชุมทราบคําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ 

ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร  ซ่ึงประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหาร  ประธานสภาอาจารย  ประธานอนุกรรมการ
สภาอาจารย  และผูแทนจากคณะตางๆ  โดยนางสาวปรียาภรณ   เจริญบุตร  เปนผูแทนของคณะ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
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1.5 แผนการรับนกัศึกษา ประจําปการศึกษา  2553    
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบแผนการรับนักศึกษา ประจําป 

การศึกษา  2553   ขอมูล  ณ  วันท่ี  22  กรกฎาคม  2552 
 

ลําดับ สาขา 

(1) โดยวธิีรับตรง(โควตา) รอยละ 60  

(2) รับ
ผาน 
สกอ. 
ใน

สัดสวน 

40 

รวม

(1)+(2) 

(3) อ่ืน  ๆ   

รว
ม 

 

(1.1)โควตาพื้นที่
บริการ 

(ไมต่ํากวารอยละ 
60) 

1.2-1.3 รวม
ไมต่ํากวา

รอยละ 40 

รว
ม 

(1.
1-1

.3)
 

3.1 - 3.3สัดสวนไมระบุแลวแต
กําหนด 

(1.
2)โ

คว
ตา

ภา
ค

ตะ
วัน

ออ
กเ
ฉีย

งเ
หน

ือ 

(1.
3)โ

คว
ตา

ภา
คอ

ืน่ 

(3.
1) 

โค
รง
กา

รช
าง
เผ
ือก

 

(3.
2) 

โค
วต

าว
ัฒ
นธ

รร
ม 

(3.
3) 

ชา
ยแ

ดน
ภา

คใ
ต 

รว
ม 

(3.
1-3

.3)
 

ใน
เขต 
20% 

นอก
เขต

80% 
รวม 

1 
ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 

5 20 25 15 1 41 27 68 1 - 1 2 70 

2 ทองเท่ียว 5 18 23 14 1 38 25 63 1 - 1 2 65 

3 ประวัติศาสตร 2 8 10 6 1 17 11 28 1 - 1 2 30 

4 การพัฒนาสังคม 4 17 21 12 1 35 23 58 1 - 1 2 60 

5 
ภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

4 17 21 14 1 35 23 58 
1 

- 
1 2 

60 

6 ภาษาจีน 4 15 19 12 1 32 21 53 1 - 1 2 55 

7 ภาษาญ่ีปุน 5 18 23 14 1 38 25 63 1 - 1 2 65 

8 ศิลปะการแสดง 1 6 7 3 1 11 7 18 1 10 1 12 30 

9 
นิเทศศาสตร 
(เอกประชาสัมพันธ) 

5 18 23 14 1 38 25 63 
1 

- 
1 2 

65 

รวมท้ังหมด 35 137 172 104 9 285 187 472 9 10 9 28 500 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และเหน็ชอบใหนําขอมูลแผนการรับนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา  2553  ลงเว็บไซตคณะตอไป 
 
1.6  ความรวมมือทางวิชาการระหวาง  Yunnan  Nationalities  University, Kunming  และคณะศิลปศาสตร  
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการเจรจาความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง  Yunnan   Nationalities  University (YNU) , Kunming    และคณะศิลปศาสตร ม.อุบล ในวันท่ี 
28  กรกฎาคม  2552   ณ  คณะศิลปศาสตร    ซ่ึงมหาวิทยาลัยแหงชาติยูนนานเสนอแนวทางความรวมมือ  ดังนี ้   

1. การจัดสงหนังสือสําหรับใชในการเรียนการสอนมาใหคณะและสงอาจารยมาประจําท่ีศูนย 
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จีนศึกษาภายในหอง  SAC 
2. การแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย   
3. การจัดทําหลักสูตรภาษาไทยแบบ  3+1  คือนักศึกษาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย  YNU 3  ป  และ 

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  1  ป     
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.7  การจัดสอบ  CU-TEP  ใหแกพนักงานธนาคารกสิกรไทยเขตอีสานใต 
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดสอบ  CU-TEP  ใหแก
พนักงานธนาคารกสิกรไทยเขตอีสานใต    โดยศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย      ไดขอ
ความรวมมือใหคณะดําเนนิการจัดสอบ   ในวนัท่ี   22  สิงหาคม   2552    เวลา  13.00-15.00  น.  ซ่ึงศูนยทดสอบฯ  
จะจายคาตอบแทนในการดําเนินการจดัสอบ  จํานวน  70  บาท  ตอผูเขาสอบ  1  คน  ท้ังนี้  มีผูเขาสอบท้ังส้ิน  112  
คน   รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน  7,840  บาท    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8   ผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพวิเตอร 
  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงท่ีประชุมทราบผลการสอบคัดเลือกนักวิชาการ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงไดดําเนนิการคัดเลือกเม่ือวันท่ี   27   กรกฎาคม  2552     ผูผานการคัดเลือก  คือ   นายวิชชุภงค  
ลิมปทีปราการ   และสํารองอันดับ 1  คือ  นายฤทธิเดช  วงษปญญา   โดยผูผานการคัดเลือกจะเร่ิมการปฏิบัติงาน
ในวนัท่ี  3  สิงหาคม  2552      

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม   
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  7/2552 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังท่ี   

7/2552   เม่ือวนัท่ี  3   กรกฎาคม   2552    

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1   ประกาศคณะศิลปศาสตร   เร่ือง   นโยบายการจัดการเรียนการสอน   
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร   เร่ือง   
นโยบายการจัดการเรียนการสอน   เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี  7/2552   เม่ือวันท่ี  3  
กรกฎาคม  2552  ไดเห็นชอบใหงานวิชาการ     จัดทําประกาศเกี่ยวกับการดําเนินการเม่ืออาจารยทําผลการเรียนผิดพลาด  
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 
1. ขอ  1.1  ใหระบุการเปดรายวิชาเอก  วิชาโท   
2. ขอ  1.2.3  วิชาประเภทบรรยาย  ใหมีนักศึกษาไมเกิน  100  คน /  1  กลุมการเรียน    ท้ังนี้   

ท่ีประชุมเสนอใหคณบดีเสนอเร่ืองจํานวนนักศึกษาตอกลุมการเรียน  เพื่อพิจารณาตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

3. ขอ  3.6.2   เพิ่มขอความ  “หากในรอบปการศึกษานั้น  ๆ  อาจารยผูสอน...” 
4. ขอใหนําเง่ือนไขการจัดการเรียนการสอนภาคปกติมาใสไวในประกาศดวย 

 

 กอนจะเริ่มการประชุมระเบียบวาระท่ี  4  คณบดีไดเขารวมประชุมและเปนประธานดําเนินการ
ประชุมตอ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   

4.1  คาใชจายในการวิเคราะหแบบประเมินการเรียนการสอน     
    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ        เสนอท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองคาใชจายในการ
วิเคราะหแบบประเมินการเรียนการสอน    เนื่องจากในการประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนและเพิ่มคาจาง  ของสาย
วิชาการ   จะตองนําคะแนนจากแบบประเมินการสอนมาประกอบการพิจารณา  (ขอ 1.10  คุณภาพการสอน)  10  
คะแนน  จึงขอหารือวาคณะจะใชผลการประเมินของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปกรอกแบบประเมิน
ไดเองผานระบบอินเตอรเน็ต  หรือใชผลการประเมินของคณะ  ซ่ึงอาจารยจะตองนําแบบประเมินไปใหนักศึกษา
กรอกประเมิน และนํามาใหนักวิชาการศึกษา เปนผูประมวลผล  ซ่ึงจะทําใหมีคาใชจายในการทํางานนอกเวลา
ราชการท่ีคอนขางสูง  
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให  รายวิชาท่ีมีผูสอนเพียงคนเดียว  ใชแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัย    โดยใหงานคอมพิวเตอร  เช่ือมโยงขอมูลผลการประเมินจากระบบของมหาวิทยาลัย    สวนรายวิชาท่ีมีผูสอน
มากกวา   1    คน    ใหผูสอนรับแบบประเมินจากคณะไปใหนักศึกษากรอก     และใหนักวิชาการศึกษาเปนผูประมวลผล 
 

4.2  การขอเทียบโอนรายวิชา    
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา    

ของนางสาวณฐัพร   วนาวนชิยกุล  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร   สาขาวิชานิเทศศาสตร    ในรายวิชา  1441 100  
มนุษยกับสังคม  เกรด C+ 
  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.3   ขออนุมัตปิรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนนักวิชาการคอมพิวเตอร   
  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ      เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับตําแหนงชาง
เคร่ืองคอมพิวเตอรเปนนักวิชาการคอมพิวเตอร  ตามท่ีนายวิชชุภงค  ลิมปทีปราการ  ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร   ได
ผานการคัดเลือกเปนพนักงานเงินรายไดตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  และจะเร่ิมการปฏิบัติงานในวันท่ี  3  
สิงหาคม  2552  นัน้  ทําใหตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอรวางลงและเพ่ือรองรับภาระงานดานสารสนเทศของ
คณะ  ดังนั้น   จึงขอปรับตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตําแหนงนกัวิชาการคอมพิวเตอร     โดยขออนุมัติ
เรียกผูผานการคัดเลือกสํารองอันดับ  1  คือ นายฤทธิเดช  วงษปญญา  มาปฏิบัติงานในตําแหนงนักวชิาการ
คอมพิวเตอร   
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหเปล่ียนตําแหนงชางเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร   และอนุมัติใหเรียกผูผานการคัดเลือกสํารองอันดับ  1  คือ นายฤทธิเดช  วงษปญญา  มา
ปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี  17  สิงหาคม  2552 
    

ระเบียบวาระท่ี  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   
5.1    ขออนุมัติคาซอมแซมหองน้ําอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม  

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษ  เสนอท่ีประชุม 
พิจารณาเกี่ยวกบัการขออนุมัติคาซอมแซมหองน้ําอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม   ดังนี้ 

1. งานทาสีภายในหองน้ํา จากเดิม  15 ตร.ม.  เพิ่มเปน  85  ตร.ม. 
2. งานซอมปรับปรุงพรอมเปล่ียนอุปกรณอางลางหนา 
3. งานร้ือบานประตูจากเดิมเปนบานประตู  PVC  เปล่ียนเปนบานประตูไมอัด 
4. งานเปล่ียนชุดโถสวมชนิดนั่งราบพรอมอุปกรณ 

โดยผูรับจางคิดคางานสวนที่เพิ่มเปนจํานวนเงิน  33,750   บาท   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
  

5.2    ขอความรวมมือในการใชภาษาท่ีสุภาพในการเขียนประกาศ 

นางสาวณัฐพชัร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย    เสนอท่ีประชุมพิจารณากรณีมีการเขียน 
ประกาศติดหองน้ําอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ซ่ึงอยูระหวางการปรับปรุง  ดวยถอยคําท่ีไมสุภาพ  ซ่ึง
สงผลใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดี  ดังนั้น  จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาหามาตรการปองกันในกรณีดังกลาว 
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหทุกสาขาวิชาแจงใหอาจารยในสาขาวิชาทราบ  และ
คณะจะติดประกาศเพื่อส่ือสารกับบุคลากร   ในกรณีท่ีคณะดําเนินการใด ๆ  ท่ีกอใหเกิดความไมสะดวก     
 

5.3    ปริมาณกระดาษชําระท่ีมีไมเพียงพอ 

ผศ.สุพัฒน   กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารย   แจงท่ีประชุมทราบวากระดาษชําระในหองน้ําช้ัน 3  
อาคารปฏิบัติการทางภาษา   มีไมเพียงพอตอความตองการ    จึงขอฝากคณะพิจารณาจัดหากระดาษชําระไวให 
บริการดวย    



 

 

8 

  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และจะแจงใหงานรักษาความสะอาดแกไขตอไป 
 

5.4   การปรับปรุงคูมือการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง 
    ผศ.สุพัฒน   กูเกียรติกูล ผูแทนคณาจารย   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงคูมือการ
ประเมินเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือนและเพิ่มคาจาง   เพื่อใชในการประเมินประจําปงบประมาณ  2553   
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหแตละสาขาวิชาประชุมหารือเพื่อปรับปรุงคูมือการ
ประเมินเพื่อเล่ือนข้ันเงินเดือนและเพิ่มคาจาง  ภายในเดือนสิงหาคม 2552  โดยงานบุคคลจะสรุปประเด็น
ขอเสนอแนะใหทุกสาขาวิชาเพื่อพิจารณา  และจะไดนํามาอภิปรายรวมกันในการประชุมบุคลากรคณะ ในเดือน
ตุลาคม 2552  ตอไป  

 
 

ปดประชุมเวลา        12.20     น. 
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