
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   9/2552 

วันศุกรท่ี  7  สิงหาคม   2552   เวลา    13.30 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.  นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

7.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร กรรมการ 

8.  นายจกัเรศ   อิฐรัตน   ผูแทนหวัหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร  กรรมการ 
9.  ผศ.สุพัฒน   กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

10.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

11.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ 
1.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  ติดราชการ 

2.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ลากิจ 

3.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเท่ียว ติดราชการ 

4.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   

2.  นางนุชนารถ   โหตระไวศยะ  บุคลากร         

 

เร่ิมประชุมเวลา        13.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร     ประธานกรรมการ     กลาวเปดการประชุมและ 

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   การดําเนนิโครงการและกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับพระราชกรณียกิจโครงการตามพระราชดําริ   
  ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินโครงการและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระ
ราชกรณียกิจโครงการตามพระราชดําริ  ดวยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติ   สมเด็จพระนาง
เจา ฯพระบรมราชินีนาถ   เนือ่งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  77   พรรษา   12   สิงหาคม   2552    ได
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ   ดําเนินโครงการและกิจกรรมอันเกี่ยวเนือ่งกับพระราชกรณียกิจตาง ๆ  เปนระยะ ๆ 
ตลอดท้ังป  ตั้งแตวันท่ี  12  สิงหาคม  2552  ถึงวันท่ี  31  สิงหาคม  2553   และรายงานผลพรอมภาพถายให
จังหวดัทราบ 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   

   ประธาน แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการสํารวจความพงึพอใจตอบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษา   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ซ่ึงสํานักงาน  ก.พ.ร.  ไดแจงใหมหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหแกเจาหนาท่ี
ของสํานักงานสถิติแหงชาติซ่ึงจะดําเนนิการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว ในชวงเดือนกรกฎาคม- กันยายน
2552 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3    การเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย   

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา     แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม 
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  ระหวางวันท่ี  19-21  สิงหาคม  2552   และเขาเยี่ยม
ชมคณะในวนัท่ี   19   สิงหาคม   2552    ในระดับมหาวทิยาลัยจะตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ฯ   ใน
วันท่ี    19  สิงหาคม  2552   เวลา   09.15  น.   ณ   หองประชุมศรีเมืองใหม   อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลัง
ใหม)   จึงขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมตอนรับและมหาวิทยาลัยขอใหคณะแจงช่ือผูบริหารคณะ   จํานวน   2  
ทาน    สัมภาษณเพื่อใหขอมูล      ซ่ึงจะมีการสรุปผลการตรวจประเมิน     ในวันท่ี   21   สิงหาคม  2552    เวลา   
13.00  น.   ณ  หองประชุมศรีเมืองใหม   อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลังใหม)   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และเห็นชอบใหรักษาราชการแทนรองคณบดีฝาย 
พัฒนานักศึกษา  และผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เปนผูใหขอมูล 

 
1.4  ทุนการศึกษาสําหรับนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนด ี
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา     แจงท่ีประชุมทราบวาทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี เปนกรณีพเิศษประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2552  มีนักศึกษาที่ไดรับทุน 
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การศึกษาท้ังหมด  74  คน  เปนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ระหวาง 3.25 - 3.49  จํานวน  46  
คน  และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX)  ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป   จํานวน 28 คน  โดยใชงบประมาณ
ท้ังส้ิน 125,000 บาท   
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
1.5   ทุนเรียนดีและกิจกรรมเดน ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเดน และทุนสงเสริมการศึกษา  ประจําปการศึกษา 
2552 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา          แจงท่ีประชุมทราบวาคณะอนุกรรมการ 
ทุนการศึกษาไดคัดเลือกนกัศึกษาไดรับทุนการศึกษาของคณะ    คือ  ทุนเรียนดีและกจิกรรมเดน   ทุนเรียนดี   
ทุนกิจกรรมดเีดน และทุนสงเสริมการศึกษา   ประจําปการศึกษา  2552   จํานวนท้ังส้ิน 24  ทุน โดยมีเงิน
ทุนการศึกษาเหลือจํานวน  38,000  บาท  งานกิจการนักศึกษาจึงไดประกาศรับสมัครทุนสงเสริมการศึกษา(รอบ
ท่ี 2)  อีกจํานวน  8  ทุน โดยหมดเขตรับสมัครในวันศุกรท่ี  21  สิงหาคม  2552 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6  การจัดงานเกษียณอายุราชการใหแกอาจารยอรุณี   ยีท่อง 
  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการจดังานเกษียณอายุราชการใหแกอาจารย
อรุณี   ยี่ทอง    ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจดัข้ึน   ในวนัท่ี  17  กนัยายน   2552   ในสวนของคณะไดรับมอบหมายให
เปนกองบรรณาธิการ  ในการจัดทําหนังสือแสดงมุทิตาจติ  ซ่ึงงานการเจาหนาท่ีจะไดจัดสงสมุดมาใหบุคลากร
ในคณะไดเขียนแสดงมุทิตาจิตตออาจารยอรุณี  ยี่ทอง  เพื่อตีพิมพลงในหนังสือมุทิตาจิตตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  กําหนดการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2551 
  ประธาน     แจงท่ีประชุมเกี่ยวกับกําหนดการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปการศึกษา  2551  วาทางสํานักพระราชวัง    แจงวาระหวางวันท่ี  21- 25    ธันวาคม   2552    หากมี
กําหนดการท่ีแนนอนจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8   ขอเชิญฟงบรรยายพิเศษ  โดย  ดร.กฤษณา  ไกรสินธุ 
  ประธาน     แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับชีวติและงานของ  ดร.
กฤษณา  ไกรสินธุ    ในวันท่ี  14  สิงหาคม  2552    เวลา  13.00  น.  ณ  โรงแรมลายทอง  ซ่ึงผูสนใจสามารถเขา
รวมรับฟงได 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9   การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเหน็ระหวาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 

4

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมท้ังบุคลากร  ในวนัศุกรท่ี  14  สิงหาคม  2552   
เวลา  09.00-12.00  น.   ณ   หองศรีเมืองใหม   ช้ัน  3   อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลังใหม)   ดังนั้น   หาก
คณะกรรมการคณะทานใดวาง  ขอเชิญเขารวมประชุมเพื่อเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็น   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10   การจัดแผนบริหารความเส่ียง 
  ประธาน     แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีกําหนดใหคณะสงแผนบริหารความเส่ียง  ไปยัง
มหาวิทยาลัยภายในวันท่ี   11   สิงหาคม   2552       และจะตองผานการพิจารณาในกรรมการคณะ     เนื่องจาก
กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งตอไป   คือวันท่ี  4   กันยายน   2552     ซ่ึงเลยกําหนดเวลาสง  
ดังนั้น  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะ  จะไดจัดทําแผนบริหารความเส่ียงสงไปยังมหาวทิยาลัยกอน  
และจะนําแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ        
 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม   

- 

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1   การปรับโครงสรางสาขาวิชา   คณะศิลปศาสตร   
 ประธาน      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับโครงสรางสาขาวิชา  คณะศิลปศาสตร  รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1.  จัดทํารางโครงสรางสงใหสาขาวิชาพิจารณาการจัดกลุมโครงสรางวิชา 
  2.  ใหแตละสาขาวิชาพิจารณารวมกันถึงภาระความรับผิดชอบของหัวหนาสาขาวิชา  หาก
ไดผลการพิจารณาเปนอยางไรขอใหหัวหนาสาขาวิชานําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังตอไป   
 

3.2   การจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร   2552 - 2556 
 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลป
ศาสตร  2552 – 2556   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   ซ่ึงสรุปประเด็นยุทธศาสตร  ได  5  ประเด็น  
ดังนี้    1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง   2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
คุณภาพนักศึกษา   3. สรางงานวิจัยและองคความรูทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรมเก่ียวกับอีสานใตและ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง   4. สรางความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ   และ 5. สงเสริมทํานุบํารุงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในเขตอีสานใตและภูมิภาคลุมน้ําโขง  โดยจะเร่ิมใชแผนกลยุทธแบบเต็มรูปแบบ  ใน
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติใหเพิ่มแผนกลยุทธขอ  1.5  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  ในประเด็นยุทธศาสตรขอท่ี  1  และเห็นชอบใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกคร้ัง  และ
สามารถเสนอขอคิดเห็นไดท่ีรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   ภายในวันท่ี  14  สิงหาคม  2552  เพื่อท่ีจะ
ไดปรับแกและสงใหบุคคลภายนอกพิจารณา 
 

3.3   การเบิกคาสอนเกิน  ภาคการศึกษา  1/2552   ของสาขาวิชาสังคมศาสตร  
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเบิกคาสอนเกิน  15 
หนวยกิต   ภาคการศึกษา  1/2552   ของสาขาวิชาสังคมศาสตร  เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตร  ยังไมไดสงผล
การพิจารณาในท่ีประชุมสาขาวิชามาใหทราบ  แตงานวิชาการมีความจําเปนตองสงเอกสารเบิกจายไปยัง
มหาวิทยาลัยใหทันปดงบประมาณ   
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานวิชาการทําบันทึกถึงหัวหนาสาขาวิชาใหสงผล
การพิจารณามายังรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     ภายในวันท่ี  14  สิงหาคม  2552   โดยใหคณบดี
และรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เปนผูพิจารณาดําเนินการตอไป  โดยไมตองนําเขาพิจารณาในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอีก  และเห็นชอบใหสําเนาระเบียบการเบิกคาสอนเกินแนบพรอมบันทึก
เพื่อใหหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตรไดรับทราบดวย 

 

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1    การพิจารณาเงินเพิ่มคาครองชพีชั่วคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายได    
  ประธาน    เสนอท่ีประชุมพจิารณาเกีย่วกบัเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนกังาน 
มหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายได     สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   คร้ังท่ี   8/2551   วันท่ี  25 
สิงหาคม  2551   มีมติอนุมัติใหพนกังานท่ีจางดวยเงินรายไดไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว     ตัง้แตวันท่ี   1   
พฤษภาคม  2551   เปนตนไป  และมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือท่ี  ศธ  0529.2.3/ว 2337  ลงวันท่ี  3  กันยายน   
2551    เร่ือง     ขอความอนุเคราะหกรอกแบบสํารวจการจายเงินคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษา  ท่ีจางดวยเงินรายไดหรือเงินกองทุน   ตั้งแตวันท่ี  1 พฤษภาคม  - 30  กันยายน  2551   ซ่ึงคณะได
กรอกแบบสํารวจเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวทิยาลัย   เปนเงินท้ังส้ิน   243,417  บาท   แตยัง
ไมไดรับการตอบกลับ  ในสวนของคณะไดดําเนินการจายคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
จางดวยเงินรายได  ตั้งแตวนัท่ี  1  ตุลาคม  2551  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาวาสมควร
ดําเนินการอยางไรตอไปเกีย่วกับเร่ืองนี ้
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานบุคคลคณะ  ทําหนังสือสอบถามความคืบหนา
ไปยังมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว  เพือ่ท่ีจะไดนําผลความคืบหนามาดําเนินการตอไป  
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4.2  พิจารณาโครงการในรายวิชา  ท่ีมีงบประมาณเกิน  10,000  บาท   
    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ        เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการในรายวิชา  ท่ีมี
งบประมาณเกิน  10,000  บาท    จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 
 
ลําดับ
ท่ี 

โครงการ ผูรับผิดชอบ วันจัด งบประมาณ 
(บาท) 

ใชเงินหลักสูตร 

1 ทัศนศึกษาสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 
3   สาขาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

น.ส.สุวิภา  ชมภูบุตร 25-31 ต.ค. 52 69,500 ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

2 คายภาษาญี่ปุน  ครั้งที่  2 นายนบชนก  บัวเทศ 16  ต.ค.  52 30,000 ภาษาญี่ปุน 

 
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ   และเห็นชอบใหงานกิจการนักศึกษาฝากแบบสอบถามบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร        ไปใหศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการทัศนศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร   ป   3       
เพื่อกรอกขอมูลดวย  
  

4.3  พิจารณาสนับสนุนการตพีิมพหนังสือ  โดยใชงบประมาณคณะ   
ประธาน    เสนอท่ีประชุมพจิารณาการสนบัสนุนการตีพมิพหนังสือโดยใชงบประมาณคณะ   

ซ่ึงคณะกรรมการศูนยวิจยัสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงไดรวมกันพจิารณาหนังสือ  “สารานุกรมชนกลุมนอยใน
ประเทศจีน”   เรียบเรียงโดยนายเมชฌ   สอดสองกฤษ    ซ่ึงศูนยเหน็วาหนังสือดังกลาวเปนหนังสือนําเสนอ
ขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ  และเอกสารเกี่ยวกบัชนกลุมนอยในประเทศจีน  ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาเร่ืองนี้
เนื่องจากในปจจุบันเร่ืองดังกลาวยังมีเอกสารจํานวนจํากัด      ทางคณะกรรมการศูนยจึงเสนอใหคณะพจิารณา
สนับสนุนการตีพิมพหนังสือดังกลาว  ท้ังนี ้ ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมวาเกณฑท่ีคณะใชพิจารณาสนับสนุนการ
ตีพิมพขณะน้ี  คือสงให  Reader  อานพิจารณาคุณคาควรแกการตีพิมพ  แตคณะยังไมมีเกณฑอ่ืนประกอบท่ี
ชัดเจน   
  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  
พิจารณาหาหลักเกณฑและขั้นตอน   จากหนวยงานอ่ืนท่ีมีการตีพิมพเผยแพร    พรอมจัดทํารางปฏิทินการสง
ตีพิมพและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาตอไป 

  

4.4   โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรสํานักงานอธิการบด ี ป  2552   
  ประธาน     เสนอท่ีประชุมพจิารณาโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรสํานักงานอธิการบดี  ป  
2552 ระหวางวันท่ี  24-28   สิงหาคม   2552   โดยขาราชการและลูกจางประจําใหใชสิทธ์ิเบิกคาตรวจสุขภาพ
ประจําปตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี  กค  0526.7/ว 54   ลงวันท่ี  23  กรกฎาคม   2542   สวนพนักงานและ
ลูกจางช่ัวคราวใหเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดของหนวยงานตนสังกัด  ประธานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานบุคคล   หารือไปยังมหาวิทยาลัยวาคณะไมได
จัดสรรงบประมาณคาใชจายการตรวจสุขภาพดังกลาวไวลวงหนา   จึงจะขออนุมัติใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยเพื่อ
เบิกจาย 
 
ระเบียบวาระท่ี  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   
5.1    การสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา   แจงท่ีประชุม เร่ือง การสํารวจความตองการ 
จําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 (คร้ังท่ี 1) คณะศิลปศาสตร  ประจําปการศึกษา 2552   โดยมีความตองการจําเปน
มากท่ีสุดตามลําดับ  ดังนี ้

1. สภาพแวดลอมบริเวณคณะรมร่ืน  มีท่ีนั่งพักผอนบริเวณคณะ 
2. การจัดทุนการศึกษาใหนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  เรียนดี และกิจกรรมเดน 
3. การมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา 
4. มีหนังสือและส่ือตางๆ ในหองสมุดคณะเพียงพอ 
5. การจัดโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนกัศึกษา 
6. การแจงขาวสารตาง ๆ บนบอรดภายในคณะ และเว็บไซตคณะ 

ท้ังนี้  มติคณะกรรมการบริหารกิจการนกัศึกษาจากการประชุมคร้ังท่ี  4/2552    เม่ือวนัศุกรท่ี   7   สิงหาคม   
2552  เสนอใหคณะจัดท่ีนั่งพักผอนบริเวณคณะใหมีหลังคาสําหรับปองกันแดดและฝนเพิ่มเติม   รวมท้ังการดูแล
รานคาจําหนายอาหารในโรงอาหารของคณะใหมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับนกัศึกษาดวย 
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ใหฝายท่ีเกีย่วของดูแลในสวนท่ีตนรับผิดชอบ  โดยฝาย
กิจการนกัศึกษา   อาจจะใหนักศึกษาชวยเปนอาสาสมัครตรวจสอบคุณภาพอาหารในโรงอาหารของคณะ 
 
 

5.2   โครงการรับมือไขหวัดใหญ  2009 
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา      แจงท่ีประชุมทราบถึงมาตรการในการ
รับมือกับสถานการณไขหวดัใหญสายพันธุใหม  2009   ชนิด  เอ  (เอช 1 เอ็น 1)   ของมหาวิทยาลัย     จากการ
ประชุมเม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2552 นั้น  มหาวิทยาลัยจะทําการประชาสัมพันธ    ช้ีแจงแนวปฏิบัติ    และจัดหา
อุปกรณปองกนัใหบุคลากรและนักศึกษา    ท้ังนี้    หากใครตองการหนากากอนามัยใหไปขอรับไดท่ี  หนวย 
PCU   และขอใหคณะรวมประชาสัมพันธใหความรู  และทําการสํารวจปริมาณ  เจลลางมือท่ีคณะตองการ  เพื่อ
แจงไปท่ีหนวย  PCU  เพื่อจดัหาเจลลางมือใหคณะตอไป   ท้ังนี้   มติคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาจาก
การประชุมคร้ังท่ี  4/2552   เม่ือวันศุกรท่ี  7   สิงหาคม   2552    จะทําการงดหรือเล่ือนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ    
ท่ีมีจํานวนนักศึกษาและผูเขารวมจํานวนมากในภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา   2552    ยกเวนโครงการ
เตรียมพรอมบัณฑิต   คร้ังท่ี 1    ท่ีจะจดัในวันท่ี  1  กนัยายน  2552   จะยังคงจัดกิจกรรมตามกําหนดการเดิม   
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  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหวางเจลลางมือไวตามจุดตาง ๆ  ภายในคณะ 

  
 
 
 

5.3   การจัดระเบียบจราจรบริเวณหนามหาวิทยาลัย  
ผศ.สุพัฒน   กูเกียรติกูล    ผูแทนคณาจารย    หารือท่ีประชุมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจราจร 

บริเวณหนามหาวิทยาลัย   
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหประธานเสนอเร่ืองการจัดระเบียบจราจรบริเวณ
หนามหาวิทยาลัยตอท่ีประชุมบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

ปดประชุมเวลา        16.30     น. 
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