
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   2/2552 

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

 

ผูมาประชุม  

1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบด ี      ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   กรรมการ 

4.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ   กรรมการ 

5.  นายทรงพล  อินทเศียร รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   กรรมการ 

6.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

7.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร    กรรมการ 

8.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

9.  นางสิรินทรทิพย  บุญมี หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 

10.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสุข หัวหนาสาขาวชิาการทองเที่ยว    กรรมการ 

11.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ หัวหนาสาขาวชิานิเทศศาสตร    กรรมการ 

12.  นายธวัช   มณีผอง  ผูแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   กรรมการ 

13.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล ผูแทนคณาจารย      กรรมการ 

14.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 

2.  นายพฤกษ   เถาถวิล  ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   

3.  รศ.พจน  ไชยเสนา  อาจารยกลุมวชิาพลศึกษา 

4.  นายประสทิธิ์   ปปทุม  อาจารยกลุมวชิาพลศึกษา 

5.  นายเชาวนนัท   ทะนอก อาจารยกลุมวชิาพลศึกษา 

6.  นางฐิตินันท   ภูนิคม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    ผูชวยเลขานุการ 
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เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  

  เนื่องจาก   ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ ติดราชการ ไมสามารถ
เขาประชุมไดทันเวลา   จึงมอบหมายให  นายทรงพล    อินทเศียร    รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    เปนประธาน
กรรมการแทน  โดยไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดงัตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   ขอลาออกจากการเปนตัวแทนคณาจารย    

     รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบวา นายธีระพล  อันมัย  กรรมการ
ประจําคณะ  ประเภทผูแทนคณาจารย  ไดขอลาออกจากตําแหนงดังกลาว  เนื่องจากไมมีเวลาในการปฏิบัติหนาที่ได
อยางเต็มที่  และตองการปฏิบัติหนาที่สอนหนังสือและงานวิชาการใหมากขึ้น  ดงันั้น  คณะจะดําเนนิการสรรหา
กรรมการประจําคณะ   แทนตําแหนงทีว่าง  โดยใชวิธีการเสนอชื่อตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คร้ังท่ี  9/2551    

   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัยฯ   คร้ังที่   9/2551   ที่ไดรับความเหน็ชอบแนวทางการแกไขปญหาการวางงานของบณัฑิตในอนาคต ซ่ึง
ที่ประชุม  ทปอ.  เสนอไว   6  มาตรการ   ดังนี ้

1. ไมลดจํานวนรบันักศึกษา  พรอมกับชะลอการขึ้นคาเลาเรียน 

2. จัดหาทนุการศกึษาเพิ่มขึน้ 

3. จดัตลาดนัดการจางงาน  พรอมทั้งชวยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหเกดิการขยายตัว 

4. จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพและทกัษะทีเ่ปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

5. สนับสนุนการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา  พรอมทั้งการสรางงานในมหาวิทยาลัย 

6. ในระยะยาวควรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถในการสรางงานใหตนเอง 

อนึ่ง วาระมาตรการในการดาํเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการบริการของอาจารย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประชุม 

ทปอ. มีมติเหน็ชอบวาคณะที่มีโครงการติวเพิ่มเติมใหแกนักศกึษา สามารถดําเนินการไดโดยอาจารยเจาของวิชา 

หรือรุนพี่ติวใหรุนนอง  หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงจะตองไดรับอนญุาตและเหน็ชอบจากคณะหรือมหาวิทยาลยักอน   ทั้งนี้   

จะตองไมกระทําในลักษณะการแสวงหาผลประโยชนจากนักศกึษา   

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การจายคาจางระหวางการลาคลอดบุตรของพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา    
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 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที่ประชุมทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คร้ังที่  1/2552   เมื่อวนัที่  9  มกราคม  2552  มีมติใหพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาที่ลาเนื่องจากการคลอด
บุตร  ไดรับคาจางและคาสวสัดิการระหวางลาไดไมเกนิเกาสิบวัน  ทั้งนี้   ใหมีผลตั้งแตวันที ่ 9  มกราคม  2552  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู       

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ      แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ในภาคการศึกษาที่  2/2551 

งานวิชาการคณะ  ไดเปลี่ยนแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหม โดย
ใชตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ทั้งนี้  งานสารสนเทศ      ไดจัดทําฐานขอมูลแบบประเมินดังกลาวลงในระบบฐาน 

ขอมูลของคณะ   เพื่อใหงานวิชาการดําเนินการกรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     

 

1.5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดสอบภาษาองักฤษใหแกพนักงานกสิกรไทย สาขาในเขตอีสานใต   

  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการจัด
สอบภาษาอังกฤษใหแกพนกังานกสิกรไทย สาขาในเขตอีสานใต  ซ่ึงศูนยทดสอบ  CU-TEP  คณะศิลปศาสตร  
ไดรับการประสานจากศูนยทดสอบทางวชิาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  ใหทําหนาที่เปนศนูยสอบและไดจัด
สอบ  เมื่อวันเสารที่  17  มกราคม  2552   โดยมีผูสมัครจํานวน  153  คน    และคณะไดรับคาดําเนินการในการจัด
สอบจากศูนยทดสอบทางวชิาการแหงจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย   ในอัตรา  70  บาทตอคน   คิดเปนจํานวนเงนิทัง้สิ้น  
10,710  บาท   ทั้งนี้  มีคาใชจายในการดําเนนิการ   เปนจํานวน  5,305  บาท   ทําใหมยีอดคงเหลือเปนจํานวน  5,405  
บาท   และไดนําเงินคงเหลือเขาบัญชีบํารุงสถาบันของคณะแลว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.6 การเรียกสอบสัมภาษณผูสมคัรคัดเลือกเขาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ปการศึกษา  2552  เพิ่มเติม   

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบถึงการเรียกสอบสัมภาษณผูสมัคร 

คัดเลือกเขาศึกษา โดยวิธีรับตรง ปการศึกษา 2552   เพิ่มเติม  รายละเอยีดดังนี ้
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จํานวนรับ (คน) ลําดับ สาขาวิชา 

พื้นที่อีสาน พื้นที่บริการ 

วัน  เวลา  สอบสัมภาษณ 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3 13 

2 การทองเที่ยว 4 14 

3 ภาษาจนี -  9 

4 ภาษาญี่ปุน - 11 

5 นิเทศศาสตร 8 12 

 

พุธ ที่ 11  ก.พ.  2552 

เวลา  09.00 – 16.00 น. 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7 ระเบียบวาระการประชุม  ประจําป  2552      

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชมุ  ประจําป  2552   ซ่ึงเปน 

วาระที่รองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายตาง ๆ  เสนอเขาบรรจุในระเบยีบการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ซ่ึง
หากกรรมการประจําคณะทานใด  ตองการเสนอวาระการประชุม  สามารถเสนอวาระไดภายในวันองัคารของ
สัปดาหที่จะมกีารประชุม  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8   แผนงานของศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ประจําปการศึกษา 2552  (มิ.ย. 52 - มี.ค. 53)   

ประธานศนูยวจิัยสังคมอนภุมูิภาคลุมน้ําโขง    ขอใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที ่

ประชุมทราบแผนงานของศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง  ประจําปการศึกษา 2552  (มิ.ย. 52 - พ.ค. 53)  สรุป
รายละเอียดไดดังนี ้

1.  การประชุม 

1. เปนเจาภาพรวมจัดประชุมวชิาการนานาชาติกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “Mekong  

Development in  Transition : Challenges  and  Prospects”  วันที่  27  กรกฎาคม  2552   

2. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  “Seminar on Culture Diversity  of  the  MeKong   

River:Sharing Experiences  from  Japan and the Mekong Countries”  ระหวางวันที่  19-20  พฤศจกิายน  2552 

   3.   จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  “Changing  Lifestyles of the Ethnicity in the Mekong  
Region  within  the  Southeast  Asian  Contexts”  ระหวางวันที่  15-21  มีนาคม  2553 

  2.  กิจกรรมเสวนากลุมยอย  (Mekong Brown Bag)    
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  3.  จัดทําจดหมายขาว ราย  3  เดือน  และจัดทําหนังสือ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแมน้ํา
โขง” 

  4.  โครงการวิจัย  โครงการประสานงานระดับพืน้ที่   ชุดโครงการชายแดนไทยและเพื่อนบาน 
(อีสานตอนลาง)   ระหวางวนัที่  15  กรกฎาคม  2551-14  มกราคม  2553   

  5.  หากมีการจดักิจกรรมอื่น ๆ  เพิ่มเติมจะนําเสนอคณะกรรมการคณะตอไป  

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  ทบทวนผลการพิจารณาการดําเนินการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษา   โดยวิธีรับตรง   ประจําปการศึกษา    2552  

(เพิ่มเติม)   

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศกึษาที่ขอใหรับสมัคร
นักศกึษาทีไ่มมีผลการสอบ  A-NET  แตมีผลการสอบ  O-NET   เพื่อคดัเลือกเขาศกึษา โดยวิธีรับตรง ประจําป
การศกึษา 2552 (เพิ่มเติม)  ดงันั้น  คณะจึงแจงจํานวนรับ (เพิ่ม)  ในสาขาตาง ๆ  ไปยังมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

สาขาวิชา จํานวนรับ  (เพิ่ม) 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 10  คน 
การทองเที่ยว 10  คน 
การพัฒนาสังคม 10  คน 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 10  คน 
ภาษาจนี 10  คน 
ภาษาญี่ปุน 10  คน 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 10  คน 

 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10  การแกไขจํานวนรับบคุคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง Admissions  ประจําปการศึกษา  
2552   

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบวาตามที่คณะไดจัดสงจํานวนรับ 
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง Admissions  ประจําปการศึกษา 2552  ไปยัง สกอ. นั้น  มีการ
แกไขจํานวนรับ  ดังนี ้
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จํานวนรับ  (คน) สาขาวิชา 

เดิม แกไขเปน 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 62 18 
การทองเที่ยว 62 18 
การพัฒนาสังคม 62 18 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 62 18 
ภาษาจนี 62 18 
ภาษาญี่ปุน 62 18 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) 62 18 

 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.11  โครงการการทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื 
หัวหนาสาขาวชิาการทองเที่ยว     แจงที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาการทองเที่ยวจะจัดโครงการการ 

ทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยนื    ระหวางวนัที่  17-19   กรกฎาคม  2552     และไดประชาสัมพันธ
รายละเอียดโครงการดังกลาวในเว็บไซตคณะแลว 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12  โครงการยุววิจัยประวัตศิาสตรทองถิน่ 

ผูแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร     แจงที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาสังคมศาสตร   จะจดั 

โครงการยุววจิยัประวตัิศาสตรทองถ่ิน  โดยไดเชิญชวนใหนักเรียนและครู   ระดับมัธยมศึกษา   เสนอโครงการ   

“ยุววิจยัประวตัิศาสตรทองถ่ิน”   สงโครงการไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวนัที่  20  กุมภาพนัธ  2552   ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมขอมลูทองถ่ินและเปนการนําเขาสูการจัดการเรยีนการสอน  โดยใชการวิจยัเปนฐานในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดประชาสัมพันธรายละเอยีดโครงการดงักลาวในเว็บไซตคณะแลว 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.13  โครงการ  “เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา” 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา   แจงที่ประชุมทราบเกีย่วกับการจัด 

โครงการ  “เครือขายประกันคุณภาพการศกึษาระดับนักศึกษา”   เพื่อใหนักศกึษาสามารถนําความรูดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชในการทําโครงการและกิจกรรม  และเกดิเครือขายประกนัคุณภาพระดับนักศึกษา  โดยมีการ
ลงนามความรวมมือระหวางสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จํานวน   5   คณะ  ไดแก   สโมสร
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นักศึกษาคณะศิลปศาสตร     สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร  สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร  สโมสรนักศึกษา
คณะบริหารศาสตร  และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   กับสโมสรนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร   มหาวิทยาลัยราชธานี   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22   มกราคม   2552   ณ หองดอกจาน 3 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.14  การจัดโครงการปจฉิมนิเทศดอกจานชอท่ี  9 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา   แจงที่ประชุมทราบวางานกิจการ

นักศึกษาจะจัดโครงการปจฉิมนิเทศดอกจานชอที่  9  ในวนัศุกรที่  13  กมุภาพันธ   2552   ณ  โรงละคร  คณะศิลป
ศาสตร  ทั้งนี้  ไดสงหนังสือเชิญประธานหลักสูตรทั้ง  7  หลักสูตรที่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 
ขึ้นกลาวบนเวที และเชิญคณาจารยในคณะเขารวมกิจกรรมดังกลาว  ทั้งนี้   ขอใหหัวหนาสาขาวิชาทกุทานชวย
ประชาสัมพันธใหอาจารยในสาขาวิชาและนักศกึษาเขารวมงานดังกลาวดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.15  การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวชิา 

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา  แจงที่ประชุมทราบวาในการประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดบัสาขาวิชา หากไดรับคะแนนประเมินตั้งแต  2.51  ขึ้นไป  สาขาวิชานัน้จะไดรับใบประกาศนยีบตัร 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.16  แจงประตูโรงละครชาํรุด 

หัวหนาสาขาวชิานิเทศศาสตร   แจงที่ประชุมทราบวาเนือ่งจากประตูโรงละครดานทิศตะวนัออก 

ชํารุด  ดังนั้นหากสาขาวิชาใดใหนักศกึษาเขาไปใชโรงละคร  ขอใหแจงนักศึกษาทราบดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นควรใหตดิประกาศแจงใหนักศกึษาทราบวา 

ประตูดังกลาวชํารุด 

1.17 รายงานผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของคณะศิลปศาสตร 

ผูบริหารคณะ     แจงที่ประชมุทราบผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายของคณะศิลปศาสตร   

รายละเอียดดังนี้ 

1.  รองคณบดฝีายวิจยัและกจิการพิเศษ   แจงวางานในสวนที่รับผิดชอบสวนใหญบรรลุตามคา 

เปาหมาย  แตมีสวนที่ควรเรงดําเนินการ  คือ  การทาํวิจยัในชัน้เรียน  และเพิ่มจํานวนอาจารยที่ทําวิจัยใหมากขึ้น 

และขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูลบทความที่ตีพิมพ 
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  2.  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศึกษา   แจงวางานกิจการนกัศึกษาที ่
รับผิดชอบเกินคาเปาหมายทั้งในปการศึกษา 2550 และ 2551 

  3.  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  แจงวางานในสวนรับผิดชอบ  บรรลุตามคาเปาหมาย  2  ขอ คือ  คณะมี
อาจารยระดับปริญญาเอก ไมนอยกวารอยละ  20  ของอาจารยทั้งหมด  และคณะไดมกีารดําเนินการใหบุคลากรใน
คณะปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     แตในสวนที่ควรเรงดําเนนิการคือ สนับสนุนใหอาจารยมีตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึน้    และใหบคุลากรในคณะทุกคนเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

  4.  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคณุภาพการศึกษา   แจงวาการประเมินระดบัสาขาวิชา คณะจะยังไม
ประเมินสํานักคณบดี  เนื่องจากตัวช้ีวัดยังไมชัดเจนเทากบัสาขาวิชา  แตจะใหทดลองโดยยังไมคิดคาคะแนน 

  5.  รองคณบดฝีายแผนงานและสารสนเทศ   แจงวาในสวนของฝายแผนงาน  ไดดําเนนิการบรรลุ
ตามคาเปาหมายที่ตั้งไวแลว ทั้งเรื่องฐานขอมูลของบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเงนิ  งบประมาณ  
พัสดุ  ครุภัณฑ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบใหเพิม่ชองทางการสงเอกสารถึงบุคลากร 

ภายในคณะ นอกจากสงทาง  Mailbox  ใหสงผานระบบอินเตอรเน็ตอกีทางหนึ่ง 

1.18    โครงการพัฒนาบุคลากร  (OD)    

 รองคณบดีฝายบริหาร    แจงที่ประชุมทราบวาโครงการพัฒนาบุคลากร  (OD)  ของคณะ  จะแบงเปน  
2  เสนทาง  คือ ลาวใต  และทะเล   ซ่ึงจะดําเนินการภายใตงบประมาณที่มีในแผน โดยจะจัดโครงการระหวางวันที่  
20-22  มีนาคม  2552    

    มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหบุคลากรทุกทานลงชื่อแจงความประสงคเพื่อให
ทราบจํานวนผูเดินทางในแตละเสนทาง   ที่งานบุคคล  และจะนําเสนอโครงการในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  1/2552 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังที่   

1/2552   เมื่อวนัที่   8  มกราคม  2552 
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ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1   หลักเกณฑการขอปดหลักสูตร 

 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   แจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่   21   มกราคม  2552   
คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  และประธานหลกัสตูร
ทุกหลักสูตร  ไดประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอปดหลักสูตร  ซ่ึงที่ประชุมไดกําหนดนโยบายระบบ
และกลไกการปดหลักสูตร   คณะศิลปศาสตร   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรไมตอบสนองตอความตองการของผูเรียน  ตลาดแรงงาน และสถานการณปจจุบัน 

2. ความพรอมของอาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้น ๆ  ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3. การรับนักศึกษาต่ํากวาแผนการรับและไมสอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้นในการผลิตบัณฑิต 

4. ความรูที่ไดรับไมตอบสนองความตองการของการทํางานในปจจุบัน 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.2   ขอความอนุเคราะหใชสถานที่โดยขอยกเวนคาใชจาย       

 หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว     แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหใชพื้นที่บริเวณ
ลานอเนกประสงค   70   ไร     เพื่อจัดงานเลี้ยงรับรองผูรวมประชุมในโครงการการประชุมวิชาการ  “การทองเที่ยวเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน”   ในวันที่   17   กรกฎาคม  2552   นั้น   สาขาวิชาขอยายสถานที่ในการจัดโครงการดังกลาว    ไปใชพื้นที่บาน
ดิน  ของคณะเกษตรศาสตร 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3   ขอความอนุเคราะหใหขอมูลนักวิชาการดานประเมินผลแกสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   (สสส.)   

 รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ       แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ   (สสส.)   ไดขอความอนุเคราะหใหคณะสงขอมูลนักวิชาการที่มีความรูดานการประเมินผล  ไปให สสส.  เพื่อจะ
พัฒนาเปนทําเนียบนักประเมินผลดานสรางเสริมสุขภาพ  นั้น     ผศ.กิติพร   โชประการ  และผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย   ไดเสนอ
ขอมูลนักวิชาการและคณะไดสงไปยัง    สสส.    เรียบรอยแลว 

    มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.4  ขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง  พัฒนาทรัพยากร
การ เรียนรูนอกหลักสูตร     
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  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเอง   
ไดรับอนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  กิจกรรมโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง  พัฒนาทรัพยากรการ 
เรียนรูนอกหลักสูตร   โดยใชงบประมาณ   26,000   บาท    นั้น  ขณะนี้อยูระหวางการจัดซื้อผานระบบงานพัสดุของคณะ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5   คูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551    

 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     แจงที่ประชุมทราบวาไดอบรมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)   ใหแก  4  สาขาวิชาแลว  ไดแก  สาขาวิชามนุษยศาสตร  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก   สาขาวิชานิเทศศาสตร  และสาขาวิชาสังคมศาสตร  ยังเหลือสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันออก  ซ่ึงทุกสาขาวิชาจะสามารถกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเองผานเว็บไซตคณะ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.6    การพิจารณารับอาจารยวิชาพลศึกษา    จํานวน   1   อัตรา   

   คณบดี    แจงที่ประชุมทราบวาตามที่อาจารยกลุมงานสอนกีฬาและนนัทนาการ  ขอรับอาจารยวิชาพล
ศึกษาเพิ่ม   จํานวน  1   อัตรา  นั้น     ขอชี้แจงใหทราบวา  คณะไดพิจารณาจากภาระงานสอนและรายรับ-รายจาย  ที่จะเกิดขึ้นหาก
มีการรับอาจารยเพิ่มขึ้นอีก  1  อัตรา  แลว  พบวายังไมมีความจําเปนที่จะตองจางอาจารยเพิ่มในเวลานี้  สวนกรณีจํานวนการรับ
นักศึกษาในแตละชนิดกีฬานั้น  หากกลุมกีฬาและนันทนาการประสงคจะเปลี่ยนแปลงตัวเลข  ก็ขอใหเสนอจํานวนรับเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง   อยางไรก็ตาม  ตามที่ไดเสนอปรับหนวยกิตพลศึกษาจาก  1  หนวยกิต  เปน  2  หนวยกิต  นั้น  เปนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงคณะไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลง 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร 
 คณบดี     เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร   ซ่ึงหลักเกณฑนี้เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหวัหนาหนวยงาน  พ.ศ. 2551    ดังนั้น   ผูบริหารสูงสุดระดับคณะตองไดรับการ
ประเมินการปฏิบัติงานเชนเดียวกัน    จึงขอเสนอรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ     และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณบดีคณะศิลปศาสตร  และจะสําเนาขอบังคับของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการประจําคณะทุกทานพิจารณาอีกครั้ง 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรางการประเมินดังกลาว  และใหนํามาพิจารณาอีกครั้งใน
การประชุมครั้งตอไป 

 

4.2   ขออนุมัติโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ    
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 รองคณบดีฝายบริหาร         เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการอบรมการเขียนผลงานทาง 

วิชาการเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ   โดยจะเชิญ   ศ.ดร.ปยนาถ   บุนนาค    มาเปนวิทยากรในการอบรม  ใน 

วันที่  17  มีนาคม  2552   งบประมาณทั้งสิ้น  23,125  บาท  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  และใหเล่ือนวันจัดโครงการเปนวันที่  16  มีนาคม   
2552   เพื่อใหคณาจารยในคณะสามารถเขารวมไดมากขึ้น  เนื่องจากในวันที่  17-18  มีนาคม  2552   คณาจารย
บางสวนมีภารกิจตองนํานักศึกษาไปทัศนศึกษา 
  

4.3   พิจารณางบประมาณโครงการในรายวิชา     

    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    เสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการในรายวิชา    
“การนําเสนอผลงานวิชาการที่ไดจากการเรียนการสอนของนักศึกษา”    ของสาขาวิชาสังคมศาสตร   ซ่ึงเปนโครงการที่จัด
กิจกรรมใหแกนักศึกษา  โดยแนวปฏิบัติเดิมของคณะจะไมอนุมัติคาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่มใหนักศึกษา    แต
โครงการดังกลาวมีการของบประมาณสนับสนุนในสวนคาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่มใหนักศึกษาดวย   จึงขอหารือตอ
ที่ประชุมถึงแนวปฏิบัติในการเบิกคาอาหาร  คาอาหารและเครื่องดื่มใหนักศึกษา  เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการของโครงการตาง ๆ  ตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโครงการในหลักสูตรที่จัดสําหรับนักศึกษาทั้งในและนอก
สถานที่   สามารถเบิกคาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ใหนักศึกษาไดโดยใชเงินหลักสูตร    ทั้งนี้  ตองเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
 

4.4   ขออนุญาตติดตั้งตูเติมเงินโทรศัพทแบบหยอดเหรียญ    
   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีที่  รศ.พจน   ไชยเสนา  ยื่นความ 
ประสงคจะขอติดตั้งตูเติมเงินโทรศัพทแบบหยอดเหรียญที่อาคารสถาบันภาษาและวฒันธรรม   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติ  เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีบริการตูเติมเงินโทรศัพท 

แบบหยอดเหรียญที่โรงอาหารกลาง  และหอพักนกัศึกษาแลว 

 

4.5   ขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร  กิจกรรม  โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง    อบรมการเขียน 

          โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  2552   

  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการผลิตบัณฑิต 

คณะศิลปศาสตร  กิจกรรม  โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร   เร่ือง    อบรมการเขียนโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปการศึกษา  2552   ซ่ึงจะจัดในวันที่  16-17  มีนาคม  2552  งบประมาณทัง้สิ้น  33,600  บาท  
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   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  และใหเล่ือนวันจัดโครงการเปนวันที่  25-
26  มีนาคม   2552   ทั้งนี้  ในกรณีที่หัวหนาโครงการหรือผูรวมโครงการ  เปนวิทยากรในโครงการดวย  จะตองทํา
บันทึกขออนุมัติการเปนวิทยากร เสนอคณบดีกอน    
 

4.6    (ราง)  ประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวยกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  พ.ศ. 2552     

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา    เสนอทีป่ระชุมพิจารณา(ราง)  
ประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวยกิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  พ.ศ. 2552    

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง)   ประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวยกิจกรรมนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร    พ.ศ. 2552      และมอบหมายใหงานกิจการนักศึกษาประสานกับสโมสรนักศึกษา  เพื่อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4.7  ผลการสํารวจความตองการจําเปนนักศึกษาชั้นปท่ี   1   
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการสํารวจ 
ความตองการจําเปนนักศึกษาชั้นปที่  1   คร้ังที่  1  (สํารวจเมื่อเดือนมิถุนายน  2551) รายละเอียดดังนี ้

1. ความตองการจําเปนของนักศึกษา ระดับมากที่สุด  ตามลาํดับ  ดังนี ้  1) การจัดทุนการศึกษาให
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย เรียนดีและกิจกรรมดีเดน   2) การแจงขาวสารตางๆ  บนบอรดภายในคณะ และเว็บ
คณะ   3) มีหนังสือและสื่อตางๆ  ในหองสมุดคณะเพียงพอ   4) มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหแกนกัศึกษา   และ 5) มี
การจัดหางานทําระหวางเรียนใหนักศึกษา 

2. ความตองการจําเปนของนักศึกษา ระดับปานกลาง  ตามลําดับ  ดังนี้  1) มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 

และปลอดภยั  และมีการจดัโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนกัศึกษา  2.) โรงอาหารสะอาด ถูกหลักอนามยัและ 

ราคายอมเยา  3) จํานวนคอมพิวเตอรเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษาที่ใชบริการ  4) สภาพแวดลอมบริเวณคณะรมร่ืน  

มีที่นั่งพักผอนบริเวณคณะ  และ  5) การจัดกิจกรรมภายในคณะที่หลากหลาย  ทั้งวิชาการ  กีฬา    บําเพ็ญประโยชน 
นันทนาการ  สงเสริม  ศิลปวัฒนธรรม  จริยธรรม 

3. ความตองการจําเปนของนักศึกษา ระดับนอยท่ีสุด  ตามลําดับ  ดังนี้  1) จัดสถานที่สําหรับ 

ออกกําลังกายและกจิกรรมนนัทนาการ   2) จัดพืน้ทีภ่ายในคณะสําหรับการทาํกจิกรรมของนกัศกึษาและมีรานถาย
เอกสารบรเิวณคณะ  และ 3) หองเรียนภายในคณะมีส่ือโสตทัศนูปกรณเพียงพอทุกหอง 

ทั้งนี้จากการประชุมของคณะกรรมการบรหิารกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตรคร้ังที่ 3/2551  
เมื่อวันศุกรที่  21 พฤศจิกายน 2551  คณะกรรมการฯ รวมกันเสนอแนะการจัดบริการใหนักศึกษาจากผลการสํารวจ
ความตองการจําเปนของนักศึกษา ช้ันปที่ 1  ดังนี้ 

1. การจัดซื้อตนไมและมาหินออน  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมในคณะ  เพื่อให
เกิดบรรยากาศในการเรียนเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ประธานไดแจงที่ประชุมวางานสวนและสิ่งแวดลอมไดจัดซื้อตนไมเพื่อปลูก
บริเวณคณะเพิ่มเติมแลว  และอยูระหวางการสั่งซื้อมาหินออนเพื่อจัดวางในพื้นที่ใตรมไมของคณะเพิ่มเติม 
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2. อาหารที่จําหนายในโรงอาหารคณะควรจะสะอาดถูกหลักอนามัย และราคายอมเยา  
เพื่อใหสอดคลองกับฐานะของนักศึกษา 

3. การจัดใหมีหนาเว็บไซตงานกิจการนักศึกษาในเว็บไซตคณะศิลปศาสตร  และเว็บบอรด 
งานกิจการนักศึกษา  เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง  และเปนชองทางในการเสนอแนะขอมูล  
ตลอดจนความตองการของนักศึกษา  และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มีปญหา 

4. การสงเสริม  กริยามารยาท รวมทั้งการแตงกายของนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบ
วินัยและมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ไดบรรจุในโครงการรณรงคการแตงกายและ
มารยาทนักศึกษาแลว 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และใหงานกิจการนักศึกษาประสานกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อ 

ดําเนินการตอไป 

4.8  การปรับปรุงสาขาและหลักสูตรใหม  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ของสาขาวิชาสังคมศาสตร   

 นายธวัช  มณีผอง  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   และนายพฤกษ  เถาถวิล   ประธาน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการ
ปรับปรุงหลักสูตร  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ของสาขาวิชาสังคมศาสตร ทั้งในสวนของโครงสรางและ
เนื้อหา   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ของสาขาวิชาสังคมศาสตร  และวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมเพื่อการพัฒนา  และใหสาขาวิชานําวิชาโทอินโดจีน  
ไปพิจารณาวาจะปรับปรุงเปนแบบสหวิทยาการไดหรือไม  ทั้งนี้  คณบดีเสนอวาในการสงหลักฐานใหสภาวิชาการ
พิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น  ใหดําเนินการดังนี้ 

1. เลมหลักสูตรใหเขียนเหมือนเดิม 

2. เลมแผนการสอนนั้น  ในแตละรายวิชาใหนําเสนอแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว   สวน 

แผนการสอนฉบับสมบูรณของทุกรายวิชา  ใหบันทึกลงในแผน  CD  แนบประกอบการพิจารณา 
 

4.9   ขออนุมัติโครงการทัศนศึกษา  ณ  ปราสาทหินวัดภู   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

 หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการทัศนศึกษา ณ ปราสาท
หินวัดภู  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ระหวางวันที่  17-18  มีนาคม  2552   โดยใชงบสนับสนุนจาก
เงินหลักสูตรประวัติศาสตร   เปนจํานวนเงิน  35,000  บาท    
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   และใหเพิ่มรายละเอียดโครงการในสวนผูรวมโครงการให
ชัดเจน  วาเปนนักศึกษาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตรจํานวนเทาใด   และใหหมายเหตุวาเปนโครงการที่นักศึกษาเขา
รวมดวยความสมัครใจ 
 

4.10  ขออนุมัติโครงการสันติภาพบนแผนฟลม โดยไมเบิกคาใชจาย    

 คณบดี     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการสันติภาพบนแผนฟลม โดยไมเบิกคาใชจาย  
ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่  16  กุมภาพันธ  2552   เวลา  13.00 – 16.00  น.  ณ  โรงละครคณะศิลปศาสตร   ซ่ึงในโครงการ
มีการเก็บคาใชจายจากนักศึกษา  ดังนั้น  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากที่ผานมาคณะไมใหเก็บเงินเพื่อจัด
โครงการจากนักศึกษา   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติใหสาขาวิชาสังคมศาสตรนําโครงการกลับไปพิจารณาเกี่ยวกับการ
เก็บเงินจากนักศึกษาอีกครั้ง 
 

4.11   ขออนุมัติใชประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร   

 รองคณบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติใชประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวย
จรรยาบรรณของบุคลากร  ซ่ึงงานบุคคลไดสําเนาใหบุคลากรทุกคนแลว 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหใชประกาศคณะศิลปศาสตร  วาดวยจรรยาบรรณของ
บุคลากร  และขอใหหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
อธิบายประเด็นสําคัญใหอาจารยชาวตางประเทศในสาขาวิชาทราบถึงประกาศดังกลาวดวย 
 

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย  ณ  ประเทศเวียดนาม 

 คณบดี   หารือที่ประชุมเรื่องโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ  ในเมืองเวและดานัง   ประเทศเวียดนาม  โดยงานวิเทศสัมพันธ  คณะศิลปศาสตร  ระหวางวันที่  
8 – 12  มีนาคม  2552    ทั้งนี้  ไดมอบหมายใหนางสาวสิริวงษ   หงษสวรรค   อาจารยสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก  ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู  ณ  Faculty  of  Linguistics, University  of  Social  Sciences  and  
Humanities, Hanoi  National  University  ที่ประเทศเวียดนาม  เปนผูประสานงานกับมหาวิทยาลัยในประเทศ
เวียดนามให  ซ่ึงผูบริหารและตัวแทนหลักสูตรที่จะรวมเดินทางไปดวย  คือ  คณบดี   รองคณบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ    รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา    
หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร    หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว   ตัวแทนสาขาวิชาสังคมศาสตร   และตัวแทน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้  คณะรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง  ทั้งคาที่พักและ
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คาใชจายอื่น ๆ  ดังนั้น ในสวนของคาเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปราชการตางประเทศของแตละทานจะนํามาหักกับ
คาใชจายที่คณะออกให 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ   

5.2 ขออนุมัติทุนการศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน  2  ทุน 

 หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติทุนการศึกษา  
ระดับปริญญาโท  ใหหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน  2  ทุน   เพื่อแกปญหาการขาดแคลนอาจารย    
โดยเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2551  หรือบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารของคณะศิลปศาสตร   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุนการศึกษา   ใหหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  
จํานวน  2  ทุน   โดยใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตร  โดยไดรับคาใชจาย  ดังนี้  คาเบี้ยเล้ียงเดือนละ  7,200  บาท    คา
หนังสือ / อุปกรณ / คาสืบคน  ปละ  38,000  บาท   และคาเลาเรียนปละไมเกิน  165,000  บาท  (ตามที่จายจริง)   เปน
ระยะเวลา  2  ป 

5.3  การติดตั้งปายประชาสัมพันธแบบอิเล็คทรอนิกส   

   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบวางานสารสนเทศ    ไดติดตั้งปาย 

ประชาสัมพันธแบบอิเล็คทรอนิกส   จํานวน  2  จุด  ไดแก  บริเวณโถงหนาสํานักคณบดี  และโรงอาหารคณะ  ดังนั้น 

หากมีขาวสารที่ประสงคจะใหงานสารสนเทศประชาสัมพันธให  ขอใหสรุปเนื้อหา  ใหงานสารสนเทศเพื่อจะได 

ประชาสัมพันธให  โดยจะมกีารปรับเปลี่ยนขอความ  ทกุ 2 วัน 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

5.4   ขอติดตามแบบสอบถามการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสงคืน  

   ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   แจงใหที่ประชุมสงแบบสอบถามการทําวิจัยในชัน้เรียน 

เพื่อสงคืนมหาวิทยาลัย  เนื่องจากตองสงเอกสารคืนไมนอยกวา  75%  ของจํานวนอาจารยในคณะ   

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสงเอกสารการทําวิจัยในชัน้เรียน  คืนงานประกันฯ คณะ 

อยางชาภายในเชาวันอังคารที่  10  กุมภาพนัธ  2552 
 

5.5   การจัด KM  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการตาง ๆ  



 

 

16 

 ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาวาควรมีการจัด KM  เกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานการเงินในโครงการตาง ๆ  โดยเสนอใหงานการเงินคณะเปนผูแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารย  ทั้งนี้ 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดแจงเพิ่มเติมวากิจกรรมนี้บรรจุอยูในแผนงานของฝายบริหารแลว  ซ่ึงขณะนี้กําลังอยู
ระหวางการเขียนโครงการใหความรู ความเขาใจ ดานการเบิกจายเงินแกบุคลากร 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหเชิญหัวหนาโครงการวิจัย  โครงการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม   โครงการบริการวิชาการแกชุมชน   โครงการในรายวิชา    เขารวมการอบรม 

 

ปดประชุมเวลา        16.20     น. 

 


