
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
  คร้ังที ่  3 / 2553 

วนัศุกร์ที ่  5   มีนาคม   2553    เวลา   09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4    ช้ัน 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

5.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ   รองคณบดีฝ่ายวจิยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6.  นางสิรินทร์ทิพย ์  บุญมี   หวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก กรรมการ 

7.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักลู  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก       กรรมการ 

8.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

9.  ผศ.บุณยสฤษฎ ์  อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาการท่องเท่ียว กรรมการ 

10.  ผศ.อนนัทธ์นา   เมธานนท ์ รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิามนุษยศาสตร์ กรรมการ 

11.  ผศ.สุพฒัน์   กูเ้กียรติกลู  ผูแ้ทนคณาจารย ์    กรรมการ 

12.  นางสาวณฐัพชัร์  เตชะรุ่งไพศาล ผูแ้ทนคณาจารย ์    กรรมการ    
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ 

2.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหาร    ติดราชการ 

3.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาสังคมศาสตร์ ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนคั  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

2.  นางสาวปรียาภรณ์   เจริญบุตร  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

3.  นายวชิชุภงค ์  ลิมปิทีปราการ  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

4.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์ คณะกรรมการและเลขานุการ  ประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

5.  นางมลธิดา  จนัทร์อ่อน  ผูช่้วยเลขานุการ  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

6.  นางฐิตินนัท ์  ภูนิคม   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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เร่ิมประชุมเวลา        09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1   ขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์เทศกาลลานปล่อยแสง ส าหรับนิสิต  นักศึกษา   

   ประธาน  แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ  (TCDC)  ส านกังานบริหารและ 

พฒันาองคค์วามรู้  (องคก์ารมหาชน)  ไดป้ระชาสัมพนัธ์เทศกาลลานปล่อยแสง ส าหรับนิสิต  นกัศึกษา  ระหวา่ง 

วนัท่ี  11   พฤษภาคม  - 27  มิถุนายน  2553    ณ  หอ้งนิทรรศการ  2    ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ   ชั้น  6   

ดิ เอม็โพเรียม  ช็อปป้ิง  คอมเพล็กซ์  จึงขอใหแ้ต่ละสาขาวชิาประชาสัมพนัธ์ใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาในหลกัสูตร 

สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการไดท่ี้  www.tcdc.or.th/ploy-saeng   

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
 

1.2   รายงานผลการเลอืกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2553   
 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกิจการนกัศึกษา  แจง้ท่ีประชุมทราบผลการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา   คณะศิลปศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2553   โดยนายสิทธิพร   วงศศิ์ริ  นกัศึกษา 
สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  ชั้นปีท่ี  2  ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนกัศึกษา   ทั้งน้ี  มีนกัศึกษามาใชสิ้ทธ์ิร้อยละ   
21.75  ของจ านวนผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมด 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.3  มติทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะศิลปศาสตร์ 

   ประธาน   แจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี คร้ังท่ี  1/2553  
เม่ือวนัท่ี  30  มกราคม  2553   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะศิลปศาสตร์   ดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัจะจดัการประชุมวชิาการ  มอบ. วจิยั  คร้ังท่ี  4  ระหวา่งวนัท่ี  9-10  สิงหาคม   

2553   สามารถดูรายละเอียดไดจ้าก  http://www.ubu.ac.th/~research/ 

2. การจดัโครงการใหบุ้คลากรในโรงเรียนเครือข่ายมหาวทิยาลยั  โดยขอใหแ้ต่ละสาขาวชิา 

เสนอโครงการท่ีจะจดัใหก้บัอาจารยใ์นโรงเรียนเครือข่ายมหาวทิยาลยั   

3. มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ผูส้มควรไดรั้บรางวลัรัตโนบล  และปริญญา 

กิตติมศกัด์ิ  เรียบร้อยแลว้และจะเร่ิมกระบวนการสรรหา   ดงันั้น  สาขาวชิาใดประสงคจ์ะเสนอช่ือ  ผูส้มควรได ้

รับรางวลัรัตโนบล  หรือปริญญากิตติมศกัด์ิ  ขอให้เตรียมประวติัและขอ้มูลส าคญัส าหรับการเสนอช่ือต่อไป 

http://www.ubu.ac.th/~research/
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4. การปรับโครงสร้างสาขาวชิา   ซ่ึงคณะเสนอปรับโครงสร้างจาก  6   สาขาวชิา    เป็น  4   

สาขาวชิา  นั้น ไดผ้า่นความเห็นชอบจากการประชุมผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัแลว้  และจะเสนอเขา้ท่ีประชุมสภา 

มหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี  2/2553  ในวนัท่ี  27  มีนาคม  2553  ดงันั้น  จึงขอเชิญหวัหนา้สาขาวชิาและประธานหลกัสูตร 

ทุกท่านประชุมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของหวัหนา้สาขาวชิา  ทั้ง  4  สาขาวชิา  ในวนัท่ี  11   

มีนาคม  2553    

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.4 การร่วมจัดสัมมนาระดับชาติ 
     รองคณบดีฝ่ายวิจยัและกิจการพิเศษ แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(สกว.) และสถาบนัไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  มีโครงการจะจดัสัมมนาระดบัชาติ  ในหวัขอ้เก่ียวกบัพุทธศาสนา   
วรรณกรรม  และศิลปะ   ช่วงเดือนพฤษภาคม หรื อมิถุนายน 2553   งบประมาณทั้งโครงการประมาณ  150,000  บาท   
โดยขอใหค้ณะศิลปศาสตร์ร่วมจดังานและร่วมสนบัสนุนงบประมาณไม่เกิน  40,000  บาท   ทั้งน้ี  คณะศิลปศาสตร์จะเป็น
กลุ่มเครือข่ายการจดังานพร้อมทั้งร่วมเสนอบทความ  โดยเบ้ืองตน้ไดท้าบทามอาจารยใ์นคณะแลว้    จ านวน   5   บทความ   
ทั้งน้ี  จะขอทาบทามตวัแทนจากสาขาวชิาต่าง ๆ  ร่วมเป็นกรรมการ ด าเนินการ   และจะจดัท างบประมาณใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง   
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    . 

 
ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชุม   
2.1   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   คร้ังที ่ 2 / 2553  

มติทีป่ระชุม       ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังท่ี  
2 / 2553    เม่ือวนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  2553    
 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1 การอบรมหลกัสูตร “ศิลปะการบริหารงานส าหรับผู้บริหาร”    

   ประธาน     แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์  ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร  “ศิลปะการ 

บริหารงานส าหรับผูบ้ริหาร”   ในวนัท่ี  5  มีนาคม  2553   เวลา  08.30 – 16.00  น.  ณ  หอ้งประชุม  6605  อาคาร   

EN 6   คณะวศิวกรรมศาสตร์  นั้น   คณะไดเ้สนอช่ือรองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  กบัผูช่้วยคณบดีฝ่าย 

บริหารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรดงักล่าว 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
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3.2 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวชิาชีพ   
     รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ แจง้ท่ีประชุมทราบวา่งานวชิาการ    ไดติ้ดตามความ 
คืบหนา้ของหลกัสูตรของคณะท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองจากส านกังาน  ก.พ.    ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะ  คร้ังท่ี  2/2553   เม่ือวนัท่ี   12   กุมภาพนัธ์   2553   เรียบร้อยแลว้พร้อมน้ีขอแจง้รายละเอียดเพิ่มเติม  ดงัน้ี 
 

ที ่ ช่ือปริญญา  กลุ่มสาขา/ช่ือสาขาวิชา ระดับ 
  

หลักสูตรใหม่ 

      ก.พ.รับรอง ก.ค./ก.ว. 

1 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษและการส่ือสาร ปริญญาตรี นร 0708/4550 ลว4/ก.ย./2540   
2 ศิลปศาสตรบณัฑิต การท่องเท่ียว  ปริญญาตรี นร 0708.8/1090 ลว.27/5/2541   

3 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
การสอนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ ปริญญาโท นร 0708.8/1153 ลว7/10/2542 ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 

4 ศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาสังคม ปริญญาตรี ยงัไม่ไดส่้ง กพ. ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 

5 ศิลปศาสตรบณัฑิต ประวติัศาสตร์ ปริญญาตรี 
นร 1004.3/232 ลว. 19 มิ.ย. 50  
(ม.อบ.ประสานขอเอกสารอยู)่ ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 

6 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สังคมศาสตร์และการพฒันา ปริญญาโท นร 1044.3/157 ลว8/5/2550   
7 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี นร 1004.3/47 ลว 13ก.พ.50 ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 

8 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม  ปริญญาตรี 
นร 1004.3/161 ลว. 8 พ.ค. 50  
 (ม.อบ.ประสานขอเอกสารอยู)่ ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 

9 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทยและการส่ือสาร ปริญญาตรี สกอ. ส่งไปกพ. ศธ 0506(2) 17718 ลว 14 ต.ค. 48 ศธ 0206.2/1465 ลว 19 กย.49 
10 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาองักฤษและการส่ือสาร ปริญญาโท ยงัไม่ไดส่้ง กพ.   
11 ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ภาษาองักฤษและการส่ือสาร ป.บณัฑิต ยงัไม่ไดส่้ง กพ.   
12 ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาญ่ีปุ่น ปริญญาตรี สกอ. ส่งไปกพ. ศธ 0506(2)/15308  ลว  22 ต.ค. 50   
13 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี สกอ. ส่งไปกพ. ศธ 0506(2) /11573  ลว  11 ส.ค. 51   
14 ศิลปศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี สกอ. ส่งไปกพ. ศธ 0506(2)/13418  ลว  25 ก.ย. 50   

 
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และมอบหมายใหง้านสารสนเทศท าเวบ็ลิงคเ์ช่ือมไปยงั 
เวบ็ไซตข์อง ก.พ.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ไปดูรายละเอียดการรับรองหลกัสูตรต่าง ๆ  ของคณะได ้
 
3.3   ข้อมูลหลกัสูตรทีค่รบรอบการประเมิน ปี  2553   

ประธาน      แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ตามท่ีไดเ้ชิญประธานหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งและรองคณบดีฝ่าย 
วชิาการและวเิทศสัมพนัธ์  ประชุมหารือเร่ืองการปรับปรุงหลกัสูตรของคณะท่ีจะตอ้ง ปรับปรุงภายในปีการศึกษา  
2555   เม่ือวนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2553   มีขอ้สรุปจากการประชุม  ดงัน้ี 
  1.  หลกัสูตรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรของสภา
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  3 / 2553   ในวนัท่ี  15  มิถุนายน  2553   จ านวน  6  หลกัสูตร   ดงัน้ี 

1.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
1.2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
1.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยและการส่ือสาร หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 
1.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
1.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการแสดง หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2549  
1.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลกัสูตร 
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ใหม่ พ.ศ. 2542 
2.  หลกัสูตรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองการอนุมติัหลกัสูตรของสภา  

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  4 / 2553   ในวนัท่ี  15  กนัยายน  2553   จ านวน  1  หลกัสูตร   ดงัน้ี 
2.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษและการส่ือสารหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 

ทั้งน้ี  หากหลกัสูตรใดไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา   คณะจะมีมาตรการ   ดงัน้ี 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  หากปรับปรุงไม่เสร็จตามก าหนด    ใหป้รับหมวดการใช้เงินในการ
ด าเนินการจากการใชเ้งินคณะ  มาใชเ้งินหลกัสูตรแทน 
  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  ใหช้ะลอการรับนกัศึกษาในปีถดัไปจนกวา่จะปรับปรุงหลกัสูตรเสร็จ
สมบูรณ์ 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 
3.4    การขยายช่องจอดรถจักรยานยนต์  และปรับปรุงฝ้าเพดาน 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและกิจการพิเศษ   แจง้ท่ีประชุมทราบวา่ในการขยายช่องจอดรถจกัรยานยนต์ 
เพิ่มบริเวณท่ีจอดรถ อาคารปฏิบติัการทางภาษา   นั้น     จะมีการตีเส้นแบ่งช่องในช่วงปิดภาคการศึกษา   ส่วนการ
ปรับปรุงฝ้าเพดานท่ีถูกน ้าฝนจนท าใหช้ ารุด  นั้น   อยูร่ะหวา่งด าเนินการใหผู้รั้บเหมาบริษทัก าจดัปลวกซ่ึงคณะได้
จา้งใหก้ าจดัปลวกอยูแ่ลว้มาตรวจสอบความเสียหาย   เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวน่าจะสามารถปรับปรุงฝ้าเพดานได้
ดว้ย 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1    ขออนุมัติค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครชาวจีน Miss Meng  Jia  Jung   
   ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่อาสาสมคัรชาวจีน    
Miss  Meng  Jia  Jung   ครูอาสาสมคัร   จากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงมาปฏิบติัหนา้ท่ีสอนท่ี 
คณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  2552   ถึงวนัท่ี   12   มีนาคม  2553   เน่ืองจากบุคคลดงัล่าวจะตอ้ง 
เดินทางกลบัประเทศในวนัท่ี  12  มีนาคม  2553   ซ่ึงมีระยะเวลาไม่ครบ  1  เดือน   ดงันั้น  จึงเสนอขออนุมติั 
ค่าตอบแทนในเดือนมีนาคมเป็นกรณีพิเศษ  ในอตัราสุทธิ  10,000  บาท 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหจ่้ายในลกัษณะโบนสัในการท างาน     โดยใชเ้งินกองทุน 
ส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิต  คณะศิลปศาสตร์ 
 
4.2   ผลการพจิารณาการขอแก้ไขเพิม่เติมผลการเรียน  ภาคการศึกษา  1/2552   
   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์   เสนอท่ีประชุมพิจารณากรณี  นายสมภพ  โสพฒัน์   
ไดเ้สนอขอแกไ้ขผลการเรียน  รายวชิา  1439 100  กิจกรรมพลศึกษา  1   กลุ่มการเรียนท่ี  5  ของนางสาวสิริการดา   
โพธ์ิสาร  รหสันกัศึกษา  5114420140  โดยไดผ้ลการเรียนเป็น  F  และใหเ้หตุผลวา่นกัศึกษาไม่เขา้สอบกลางภาค 
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และปลายภาค  อีกทั้งนกัศึกษาไม่มาติดต่อขอสอบจนส้ินสุดระยะเวลาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   ทั้งน้ี   
ผลการเรียนดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาจากสาขาวชิาการท่องเท่ียว  ในการประชุมสาขาวชิาการท่องเท่ียว  วาระ 
พิเศษ   เม่ือวนัท่ี  11  กุมภาพนัธ์   2553  เรียบร้อยแลว้    
      มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและใหน้บัวา่เป็นการส่งเกรดผดิพลาดของนายสมภพ  โสพฒัน์    
โดยใหแ้ต่ละกลุ่มวชิาและหลกัสูตร   เคร่งครัดในการบนัทึกและการส่งผลการเรียน     และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด 
เหตุการณ์เช่นน้ีอีก  ขอใหทุ้กกลุ่มวชิาและหลกัสูตรบนัทึกผลการเรียนทั้งในระบบ  Reg.  และฐานขอ้มูลของคณะ  
นอกจากน้ี   ใหห้วัหนา้สาขาทุกสาขาแจง้อาจารยใ์นสาขาซ ้ าวา่คณะ ไม่อนุญาตใหอ้าจารยใ์หเ้กรด  I   แก่นกัศึกษา 
โดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีก่อน  
 
4.3 (ร่าง) ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เร่ือง  การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพือ่รับทุนหรือรางวลัจาก  
การแข่งขันทางวชิาการ   

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกิจการนกัศึกษา เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ 
คณะศิลปศาสตร์ เร่ือง การใหทุ้นสนบัสนุนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพื่อรับทุนหรือรางวลัจากการแข่งขนัทางวชิาการ   
รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม 
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการ  โดยใหป้รับแกป้ระกาศ  ดงัน้ี 

1. ปรับช่ือประกาศเป็น  เร่ือง การใหทุ้นสนบัสนุนเพิ่มเติมส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีเพื่อ  
รับทุนหรือรางวลัจากการแข่งขนัทางวชิาการ นอกเหนือจากท่ีไดรั้บการสนบัสนุนอยูแ่ลว้   
  2.  เพิ่มเติมขอ้ 2.1  เป็น  แหล่งเงินทุนมาจากเงิ นกองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิตคณะ
ศิลปศาสตร์  โดยจดัสรรจากคณะ ร้อยละ  50  ของจ านวนเงินทุนท่ีนกัศึกษาไดรั้บ 
 

4.4    ผลการส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะ   
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกิจการนกัศึกษา   เสนอท่ีประชุมพิจารณา ผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใหบ้ริการของคณะ  ซ่ึงมีนกัศึกษาตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน  128  คน   
สรุปประเด็นท่ีนกัศึกษาตอ้งการใหค้ณะปรับปรุง  ดงัน้ี 

1. การจดัหางานใหก้บันกัศึกษาท าระหวา่งเรียน   
2. การจดัส่ือโสตทศันูปกรณ์ใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ 
3. การจดัท่ีนัง่พกัผอ่นบริเวณในอาคารและรอบนอกอาคาร 
4. การจดัสถานท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์ บริเวณคณะใหก้บันกัศึกษา 

  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัในหลกัการ  เพื่อด าเนินการสนบัสนุนความตอ้งการและ
ขอ้เสนอขา้งตน้   ดงัน้ี 
  1.  ใหจ้ดัสรรงบประมาณ  ในการจา้งนกัศึกษาเพื่อท างานระหวา่งเรียน  ชัว่โมงละ  25  บาท  ในปี
การศึกษา  2553 
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  2.  จดัหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายวจิยัและกิจการพิเศษ  แจง้วา่ เคยประสานงานกบั
งานสารสนเทศ  ทราบวา่อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบคอมพิวเตอร์  รุ่นปี  2547   เพื่อน ามาปรับปรุงใหน้กัศึกษาใช ้ และ
คาดวา่จะมีคอมพิวเตอร์ใช้เพิ่มข้ึนในปีการศึกษา  2553   นอกจากน้ี  ไดใ้หส้ ารวจโสตทศันูปกรณ์ภายในหอ้งเรียน
ของคณะใหส้ามารถพร้อมใชง้านได้ 
  3.  จดัซ้ือชุดมา้นัง่หินอ่อนเพิ่มเติม 
  ส่วนท่ีจอดรถจกัรยานยนตน์ั้น  อยูร่ะหวา่งด าเนินการคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  2553 
  

4.5   การติดตามภาวะการหางานท าของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพฒันาและกิจการนกัศึกษา   แจง้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัผลการ
วเิคราะห์ภาวะการมีงานท าของบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์   ประจ าปีการศึกษา  2551  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  
2553  กล่าวคือคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าภายใน  1  ปี  ร้อยละ  68.42   ดงันั้น  จึงเสนอใหส้าขาวชิา 
ทุกสาขาช่วยตรวจสอบวา่มีนกัศึกษาคนใด  ไดง้านท าแลว้แต่ขอ้มูลยงัแสดงเป็นไม่มีงานท า 
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหป้ระธานหลกัสูตรทุกหลกัสูตรด าเนินการ   และส่งผล 
การตรวจสอบท่ีงานกิจการนกัศึกษาคณะ  ภายในวนัท่ี  15  มีนาคม  2553  
 
4.6  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เร่ือง  การบริหารงานบริการวชิาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
คณะศิลปศาสตร์   
   รองคณบดีฝ่ายวจิยัและกิจการพิเศษ    เสนอท่ีประชุมทราบวา่  มหาวทิยาลยัมีการปรับเปล่ียนการ 
เบิกจ่ายเงินหมวดอุดหนุนทัว่ไป     โครงการบริการวชิาการแก่สังคมและโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม    
ปีงบประมาณ   2553   เป็นตน้ไป    ซ่ึงเดิมผูรั้บผดิชอบโครงการสามารถรับงบประมาณสนบัสนุนโครงการได้  
โดยตรงกบัมหาวทิยาลยั  ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัไดใ้หค้ณะเป็นผูเ้ปิดบญัชีธนาคารเป็นการเฉพาะ   เพื่อน าเงินของ  
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัฝากในบญัชีดงักล่าว  ทั้งน้ี  ผูรั้บผดิชอบโครงการเป็นผูด้  าเนินการเบิกเงินจากคณะ ไดเ้ป็น  
รายไตรมาสตามแผนการด าเนินงาน     ดงันั้น    จึงขออนุมติัเปิดบญัชีเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน 
บริการวชิาการแก่สังคม     และงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัต่อไป     พร้อมทั้งขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณาร่างประกาศคณะศิลปศาสตร์    เร่ือง    การบริหารงานบริการวชิาการแก่สังคมและงานท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรม    คณะศิลปศาสตร์     รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม     
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหเ้ปิดบญัชี “งานบริการวชิาการและงานท านุบ ารุงศิลป 
วฒันธรรม  คณะศิลปศาสตร์”  โดยมอบหมายใหคุ้ณมลธิดา  จนัทร์อ่อน  เชิญหวัหนา้โครงการบริการวชิาการ 
และหวัหนา้โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  ท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2553  ประชุม 
เพื่อใหร้องคณบดีฝ่ายวจิยัและกิจการพิเศษ  แจง้รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินดงักล่าว  ในวนัท่ี  9  มีนาคม  2553   
 
4.7 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาสาขาภาษาและวรรณคดีเวยีดนาม  ช้ันปีที ่ 2  และ  3   ไปเรียนที่ 
มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศดานัง  
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   ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาประมาณการค่าใชจ่้ายในการส่งนกัศึกษาสาขาภาษาและ 
วรรณคดีเวยีดนาม  ชั้นปีท่ี  2  และ  3   จ านวน  9  คน   ไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศดานงั    เพื่อ 
ไปเรียนวชิาเอกบงัคบั  (คติชนวทิยา)  และเอกเลือก (ภาษาเวยีดนามเชิงธุรกิจ)   โดยคิดค่าคะแนนในรูปแบบการ 
โอนหน่วยกิต  ซ่ึงนกัศึกษาจะเดินทางไปเรียนท่ีมหาวทิยาลยัดงักล่าว  เป็นระยะเวลา  1  เดือน คือ  ระหวา่งวนัท่ี  3   
เมษายน – 2  พฤษภาคม  2553   ทั้งน้ี  คณะมอบหมายใหอ้าจารยสิ์ริวงษ ์ หงษส์วรรค ์  เป็นผูดู้แล  โดยมีค่าใชจ่้าย 
ในการด าเนินการดงักล่าวเป็นจ านวน  175,935  บาท  
   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั  โดยใชเ้งินกองทุนส่งเสริมและพฒันาการผลิตบณัฑิตคณะ 
ศิลปศาสตร์ 
 
4.8 ขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวไทย  สาขาภาษาญีปุ่่น  จ านวน  1  อตัรา   
   ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัจา้งอาจารยช์าวไทย   สาขาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน   
1  อตัรา   ทั้งน้ี  เน่ืองจากอาจารยใ์นหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย   จ  านวน  3  ราย  อยูร่ะหวา่งลาศึกษาต่อ  และ 
ปัจจุบนัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรภาษาญ่ีปุ่น  มีเพียง  6  ราย  ประกอบดว้ยอาจารยช์าวไทย  จ  านวน  2  ราย    และ 
อาจารยช์าวญ่ีปุ่น  4  ราย  ซ่ึงอาจารยช์าวไทย  มีภาระงานสอนและการบริหารจดัการในหลกัสูตรค่อนขา้งมาก  ดงันั้น   
จึงขออนุมติัจา้งอาจารยช์าวไทย   สาขาภาษาญ่ีปุ่น   จ านวน  1  อตัรา   เป็นระยะเวลา  1  ปี   ระหวา่งรออาจารยท่ี์ลา 
ศึกษาต่อกลบัมาปฏิบติังาน   รายละเอียดคุณสมบติัของผูส้มคัรดงัเอกสารประกอบการประชุม 
    มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหจ้า้งอาจารยช์าวไทย  สาขาภาษาญ่ีปุ่น  จ านวน  1  อตัรา    
โดยใหแ้กไ้ขคุณสมบติั   ในส่วนเกรดเฉล่ียวชิาเอก  ระดบัปริญญาตรีเป็นไม่ต ่ากวา่  3.00   และใหมี้ระยะเวลาการ 
จา้งมากกวา่  1  ปี    เน่ืองจากเป็นการจา้งเพื่อเตรียมทดแทน  Mr.Ito  Tsuyoshi    อาจารยช์าวญ่ีปุ่น  ซ่ึงจะอายคุรบ   
65  ปี   ทั้งน้ี  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งไม่สมคัรเพื่อศึกษาต่อในช่วง  2  ปีแรกของการปฏิบติังาน  ยกเวน้สามารถ 
สอบชิงทุนรัฐบาลญ่ีปุ่นได ้  ในการน้ี   รักษาราชการแทนหวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก  ขอขยาย  
ระยะเวลาการรับสมคัรจากระหวา่งวนัท่ี  1 – 20   เมษายน  2553  ใหมี้ระยะเวลามากข้ึนเพื่อจะไดมี้ผูส้มคัรมากข้ึน 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอืน่ ๆ   
5.1   ก าหนดการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดการตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา  2552    โดยจะมีการตรวจประเมินระดบัคณะ  ภายในเดือนมิถุนายน  2553  และจะมีการตรวจ
ประเมินระดบัสาขาวชิาดว้ย   
  มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติ  ดงัน้ี 
  1.  ก าหนดใหต้รวจประเมินระดบัสาขาวชิา   ระหวา่งวนัท่ี  17-19  พฤษภาคม  2553   โดยให้ส่ง
รายงานตรวจประเมิน  (SAR)  ภายในวนัท่ี  10  พฤษภาคม  2553    และจะตรวจรายงานระหวา่งวนัท่ี  20 - 21  
พฤษภาคม  2553    เพื่อตรวจสอบวา่มีขอ้บกพร่องใดบา้งหลงัจากไดรั้บการตรวจประเมินแลว้  เพื่อสรุปรวมเล่มใน
ระดบัคณะต่อไป 
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  2.  จดัอบรมการใชร้ะบบการกรอกขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษา  ใหแ้ก่อาจารย ์ จ  านวน  2  
วนั  คือวนัท่ี  31  มีนาคม  2553  และวนัท่ี  1  เมษายน  2553   เวลา  10.00 – 12.00  น.  โดยมอบหมายใหคุ้ณมลธิดา  
จนัทร์อ่อน  จดัท ารายช่ืออาจารยเ์พื่อใหเ้ลือกวนัอบรมไดท่ี้งานธุรการ  และขอใหห้วัหนา้สาขาวชิาประชาสัมพนัธ์
ใหอ้าจารยใ์นสาขาวชิาทราบเพื่อลงช่ือต่อไป   ในการน้ี  หากอาจารยท์่านใดยงักรอกขอ้มูลในระบบประเมินเล่ือน
ขั้นเงินเดือนไม่ครบถว้น   ขอใหด้ าเนินการกรอกขอ้มูลเพิ่มเติม     เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถเช่ือมโยงไปยงั
ระบบขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาดว้ย   
  3.  เห็นชอบใหก้รรมการท่ีจะตรวจประเมินระดบัสาขาวชิา  ประกอบดว้ยบุคลากรนอกคณะ  1  
คน  ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน   และบุคลากรในคณะ  2  คน  โดยมอบหมายใหคุ้ณมลธิดา  จนัทร์อ่อน    จดัเตรียม
รายช่ือผูผ้า่นการอบรมการตรวจประเมิน  โดยแบ่งแยกรายช่ือผูต้รวจประเมินระหวา่ง บุคลากรในคณะและบุคลากร
นอกคณะ  ส่งใหห้วัหนา้สาวชิา    ในวนัท่ี  15   มีนาคม  2553    โดยใหส้าขาวชิาพิจารณาเลือกรายช่ือและวนัท่ีจะ
ใหต้รวจประเมินระดบัสาขาวชิา   

ในส่วนการจดัเอกสารของแต่ละสาขาวชิา  ท่ีประชุมเสนอใหคุ้ณพชัรี   ลิมปิทีปราการ     เป็นผู ้
แนะน าวธีิการจดัเอกสารใหก้บัเลขานุการสาขาวชิาอ่ืน ๆ  
 
5.2 ขออนุมัติโครงการพฒันาบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์   และขอปรับงบประมาณ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการพฒันาบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์  เร่ือง  
การเรียนรู้วฒันธรรมประเทศเพื่อนบา้น  ประจ าปี  2553  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนงบประมาณเงินรายได้
หมวดบริหารจดัการภายในคณะศิลปศาสตร์  เป็นจ านวน  241,000  บาท     

นอกจากน้ีตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณดงักล่าว  ระบุใหใ้ชง้บประมาณคนละ  4,000  บาท  
เพื่อใหก้ารบริหารจดัการด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   จึงขออนุมติัปรับงบประมาณเป็นคนละ  5,000  บาท   รวม
เป็นงบประมาณทั้งส้ิน  160,000  บาท   (5,000  บาท x 32  คน)  
   มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติั    
   

ปิดประชุมเวลา        14.00     น. 
 
 


