
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  14/2551 

วันพุธที่  6  สงิหาคม  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
4.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
5.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ 
6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
7.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
8.  นายบุณยสฤษฎ  อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
9  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
10.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
11.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
ผูไมมาประชุม 
1  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  ติดราชการ 
2.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ  ผูชวยคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษ 
3.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 
4.  นางสาวมลธิดา  โสภา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2551 

ประธาน  แจงใหที่ประชุมทราบวา  มหาวิทยาลัยฯแจงใหคณะเสนอรายชื่อผูที่ไดรับรางวัลรัต 
โนบลและปริญญากิตติมศักดิ์ แตยังไมไดกําหนดวาจะใหแจงรายชื่อกลับภายในวันใด ดังนั้น จึงขอใหหัวหนา 
สาขา โปรดแจงใหอาจารยในสาขา ที่ประสงคจะเสนอชื่อผูที่ไดรับรางวัลรัตโนบลและปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อ 
นําเขาพิจารณาในที่ประชุมตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.2  แจงเวียนขอบังคบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลกัเกณฑ และวิธกีารสรรหานายกสภา 

มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัย แจงเวียนการเปล่ียนแปลงขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.3  แจงเวียนขอบังคบัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการ 
วิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยแจงเวียนการเปล่ียนแปลงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.4  ขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงวฒันธรรมกบักระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศนูยวฒันธรรม 

ประธาน  แจงท่ีประชุมทราบวา ไดมกีารทําขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรม 
กับกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ศูนยวัฒนธรรม โดยระบวุาสถาบันการศึกษาที่อยูในสวนภูมภิาคที่มคีวามประสงค 
จะจัดตั้งศนูยวฒันธรรม  ใหทําความตกลงความรวมมือกับสํานักงานวฒันธรรมจังหวัด (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5  ขอเสนอแนะการขอตําแหนงวิชาการ ขอ 5.2 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี วาระที่ 5.2 เรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการของคณะตาง ๆ ควรมีที่ปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสาร
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ประกอบการเสนอ เพื่อใหถูกตองตามระเบียบ  และกําหนดใหผูบังคับบัญชา หรือผูที่รับผิดชอบตามที่คณะ 
กําหนดสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลงานวาถูกตองตรงตามเกณฑกอนยื่นเอกสาร หากมี 
ความเห็นใหแกไขแตเจาตัวยืนยันผลงาน ใหคณะแนบหนังสือความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานในเบื้องตน 
และหนังสือยืนยันของเจาตัวเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดวย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.6  แนวนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศกึษา 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา แจงแนวนโยบายการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา และแผนการดําเนินงาน 
สงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวางป พ.ศ. 2551 – 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และหากหลักสูตรใดประสงคจะจัดการศึกษาะบบสห 
กิจศึกษาก็ใหลองวางแผนจัดระบบนี้นํารองไปกอนโดยสามารถขอคําปรึกษาไดที่รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ 
1.7  ขอหารือในการปรับแบบฟอรม ม.อบ.3.3 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ มหาวิทยาลัย ไดกําหนด 
แบบฟอรม ม.อบ. 3.3 แบบคํารองขอลงทะเบียน (ต่ํา – เกิน กวาเกณฑ) นั้น  งานวิชาการมีขอเสนอในการปรับ 
แบบฟอรมนี้เพื่อใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น จึงไดหารือเรื่องการปรับแบบฟอรมไปที่มหาวิทยาลัย ซ่ึงหากผล 
เปนเชนไรจะรายงานใหท่ีประชุมทราบตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.8  แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะศิลปศาสตร  และการคัดเลือกบคุคลเขาศกึษาใน 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ประจําปการศึกษา 2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบถึงแผนการรับนกัศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2552 ของคณะศิลปศาสตร  และการคัดเลือกบคุคลเขาศกึษาในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจําปการศกึษา 2552  (รายละเอียดตามเอการประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.9  ระเบียบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบิกจายเงนิคาสอนพเิศษ และคาสอนเกนิภาระงานสอนในสถานศึกษา 

และสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2551 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบถึงระเบียบกระทรวงการคลัง วา 

ดวยการเบิกจายเงินคาสอนพิเศษ และคาสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551



4 

โดยคิดอัตราชั่วโมงละ 400 บาท ในการสอนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.10  การแพรกระจายสัญญาณภาพและเสียงเพื่อการศึกษา (UBU CATV) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาหากหนวยงานใด มีความ 
ประสงคจะรับชมรายการ หรือตองการประชาสัมพันธคณะ/หนวยงาน ผานชองรายการ UBU CATV สามารถ 
ติดตอไดที่สํานกัวิทยบรกิาร โทร. 3158, 3156 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.11 ประชาสัมพันธทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D)Program ประจําป 2552 (JFY 2008) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ประชาสัมพันธ ทุน  The  JSPS  RONPAKU 
(Dissertation Ph.D)Program ประจําป 2552 (JFY 2008) ใหอาจารยที่สนใจขอรับทุนปริญญาเอก โดยไมตองไป 
ศึกษาเต็มเวลาที่ประเทศญี่ปุน รายละเอียดสามารถติดตามไดที่เว็บไซตคณะศิลปศาสตร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.12 รับสมัครผูเขารวมโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาและบุคลากรของสถาบันอดุมศกึษาไทยกับตางประเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาประกาศรับสมัครผูเขารวมโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ 
ตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาไดไมเกิน 10 คน และเสนอชื่อ 
บุคลากรไดไมเกิน 2 คน พรอมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการสมัครเขา 
รวมโครงการ และใบสมัครเขารวมโครงการไดจากก www.inter.mua.go.th 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.13  ประชาสัมพันธทุน SEASREP (Announcement of Comparative and Collaborative Research Grants) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ประชาสัมพันธทุน เพ่ือการศึกษาและวิจยัในระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศกึษา 2552/2553  SEASREP (Announcement of Comparative and Collaborative 

Research Grants)  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.14  สรุปจํานวนนักศึกษาลงทะเบยีนเรียน ประจําภาคการศกึษาที่ 1/2551 (ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551) 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบถึงสรุปจํานวนนกัศกึษาลงทะเบียน 

เรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2551 (ขอมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2551) โดยนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีน ภาค 
การศึกษาที่ 1/2551 ของคณะศิลปศาสตร มีจํานวน ทั้งหมด 1,422 คน  และยอดรวมนักศกึษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด 
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 12,554 คน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.15 ขั้นตอนการสรางรายการบรรณานุกรมในฐานขอมลู VTLS 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ แจงที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการสรางรายการ 
บรรณานุกรม ในฐานขอมูล VTLS  ซ่ึงศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเองกําลังดําเนินการอยู (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.16 การวิเคราะหหมวดหมู (Catalog) หนังสอืใหกบัคณะตาง ๆ 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศแจงที่ประชุมทราบวา สํานักวิทยบริการ ยินดีทีจ่ะ 
วิเคราะหหมวดหมูหนังสือให SAC เพ่ือความรวดเรว็ในการนําออกใหบรกิาร แตทั้งนี้ SAC จะตองบันทึกขอมูล 
ทางบรรณานกุรมลงในฐาน VTLS กอนจึงจะสงไปใหสํานกัวิทยบรกิาร (Catalog) ได 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.17  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน สาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2550 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ของแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2550  ทั้ง 9 องคประกอบ จากการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.18 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะศิลปศาสตร  ประจําปการศึกษา 2550 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะศิลปศาสตร  ประจําปการศึกษา 2550  จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในเมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม  2551  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.19  ขอความรวมมือใหบคุลากรเปนคณะทํางานโครงการพฒันาดานภาษาไทย ภาษาตางประเทศ สงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ผูชวยคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษแจงที่ประชุมทราบวา โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ขอความรวมมือใหบุคลากรในคณะศิลปศาสตรเปนคณะทํางานโครงการ 
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียน ซ่ึงคณะทํางานของคณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดีฝาย 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  และประธานหลักสูตรภาษาไทยและ 
การส่ือสาร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.20  การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงที่ประชุมถึงการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย ตาม 
มติคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ผูที่ประสงคจะขอรับทุนใหสงเอกสารประกอบการเสนอ 
งบประมาณ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 โดยสงเอกสารการของบประมาณในรูปแบบเอกสารไปกอน สวนใน 
ปตอไป จะจัดสงทั้งเอกสาร และกรอกขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.21  การเสนอขออนุมัติทนุนกัวิจัยหนาใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ   แจงที่ประชุมถึงการเสนอขออนุมัติทุนนักวิจัยหนาใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซ่ึงงบประมาณที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับจัดสรรมีจํานวน 25 ทุน ๆ ละ 
ไมเกิน 45,000 บาท ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธใหอาจารยคณะศิลปศาสตรเสนอขอทุนนักวิจัยหนาใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมดเขตวันที่ 16 สิงหาคม 2551 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.22  การตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศกึษา 2550 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมทราบวาจะมีการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550 ระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 โดยมีคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมดจํานวน 12 คน ในสวนของคณะ ตอง 
เตรียมการนําเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550 ทั้งนี้ กําหนดการตรวจเยี่ยมคณะ ทาง 
มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.23  ระบบการคุมสอบกลางภาค 
หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวาพบปญหาในการคุมสอบกลางภาคเมื่อ 

วันที่  31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม กลาวคือ นักศึกษาที่เขาสอบบางสวนไมมีชื่อในใบเซ็นชื่อเขาสอบ จึงทําใหเกิด 
ปญหาในการสอบ ในการนี้ รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ จึงเสนอใหอาจารยที่พบปญหาทําบันทึก 
สรุปประเด็นปญหาสงใหงานวิชาการของคณะ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 และงานวิชาการจะทําบันทึกสง 
รองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อรับทราบปญหา ดังกลาว เพื่อจักไดนําไปพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.24  แจงระงับการใชหมายเลขโทรศัพทภายใน 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงที่ประชุมทราบวาขณะนี้ไดมีการยกเลิกหมายเลข 
โทรศัพทภายในของคณะ หมายเลข 3740 -49  มีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และจักไดมีการนําหมายเลข 
โทรศัพทใหมมาใชแทนหมายเลขเดิม คือ หมายเลข 5500 -09  แตขณะนี้ยังไมสามารถใชหมายเลขใหมได ซ่ึงจะ 
ไดแจงใหทราบอีกครั้งหากไดหมายเลขใหม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหตดิประกาศใหบคุลากรในคณะทราบ 
1.25  การจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจนเฉลิมพระเกยีรต ิ

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวาสมาคมนิสิตเกา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรม 
ราชินูปถัมภ ไดพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหเปนศูนยประกวดสุนทรพจนเฉลิมพระเกียรติ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตรมีอาจารยสารภี  ขาวดี เปนผู 
ประสานงานการประกวดในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.26  การตรวจประวัติสุนัขในคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานได 
แจงวาจะมีการตรวจประวัติสุนัข ที่อยูในความดูแลของแตละคณะ ระหวางวันที่ 13-15 สิงหาคม 2551 เพ่ือสํารวจ 
การฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา และทําหมัน หากพบวาสุนัขดังกลาวไมอยูในความรับผิดชอบของคณะ แลว จะ 
ไดดําเนินการรับสุนัขที่ไมมีเจาของไปดําเนินการตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.27  รายงานการตรวจจับกุมผูไมสวมหมวกนิรภัย 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ สภอ.วารินชําราบ จังหวัด 
อุบลราชธานี ไดสงเจาหนาที่ตํารวจ มาตรวจการสวมใสหมวกนิรภัยในบริเวณหนามหาวิทยาลัย หากพบวาไม
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สวมหมวกนิรภัยจะถูกปรับ คนละ 100 บาท ทั้งนี้ ขอใหหัวหนาสาขาวิชาแจงอาจารยในสาขาวิชาใหแจงนักศึกษา 
ใหสวมหมวกนิรภัยเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  12/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 13/2551 เม่ือวันที่  4 
กรกฎาคม  2551 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การรับขาราชการตํารวจจีนเพื่อมาศึกษาวิชาภาษาไทย 

หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ รอยตํารวจโท เหอ 
ยา ผิง ขาราชการตํารวจเมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดรับ 
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนเพ่ือมาศึกษาภาษาไทยและวิจัยในประเด็นยาเสพติดในประเทศลุมน้ําโขงที่ประเทศ 
ไทย ในภาคการศึกษาที่ 1/2551 นั้น ขณะนี้หนวยงานตนสังกัด ของ รอยตํารวจโท เหอ ยา ผิง ไดเขามาทําคดียา 
เสพติดที่ กรุงเทพมหานคร จึงไดเรียกตัว รอยตํารวจโท เหอ ยา ผิง  กลับไปชวยราชการ ณ ตนสังกัด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.2  รายงานการใชงบประมาณและผลการดําเนินงานโครงการละครเวทีรากนครา และโครงการแหเทยีน 

เขาพรรษา 
ประธานแจงที่ประชุมทราบวาโครงการทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการละครเวทรีากนครา และ 

โครงการแหเทียน เขาพรรษา ไดจัดเรียบรอยแลว และใหรายงานผลโครงการในที่ประชุมกรรมการคณะในครั้งที่ 
16/2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การเบิกคาสอนเกินของ อาจารยสรพจน  เสวนคุณากร ภาคการศึกษาที่ 1/2551 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกคาสอนเกินของ 
อาจารยสรพจน  เสวนคุณากร ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ดังนี้ 

ชื่อ- สกุล 
รายวิชาที่สอน  นก. 

รายวิชา 
นก.ที่สอน/เทอม  จํานวน นก.ขอ 

เบิกเกิน/เทอม จํานวน  ชื่อวิชา  จํานวน  รวม 

อ.สรพจน 

เสวนคุณากร 

8  1431101  มนุษยกับสุนทรียภาพ  3(3-0-6)  30  202  15 ชม. 

(1 หนวยกิต) 14362220  ละครใบ  3(1-4-4)  45
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ชื่อ- สกุล 
รายวิชาที่สอน  นก. 

รายวิชา 
นก.ที่สอน/เทอม  จํานวน นก.ขอ 

เบิกเกิน/เทอม จํานวน  ชื่อวิชา  จํานวน  รวม 

1436320  การจัดแสง  3(1-4-4)  30 

1424201  ฝรั่งเศส 3  2(2-2-5)  45 

1436105  องคประกอบศิลปฯ  2(1-2-4)  12 

1436103  การออกแบบแสง  2(1-2-4)  10 

1435225  ดนตรีและละครฯ  3(1-4-4)  15 

1436123  ปฏิบัติการละคร 1  3(1-4-4)  15 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหเบิกคาจํานวน 15 หนวยกิต/ภาคการศึกษา ซ่ึงเปนไปตาม 

ประสงคของผูสอน 
4.2  ขอแกไขผลการเรียน 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุมพิจารณา การขอแกไขผลการเรียน 
ดังนี้ 

ชื่อรายวิชา  อาจารยผูสอน 
1.  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุม 1  ผศ.รุงทิพย  อันมัย และ อ.ดวงดาว  พันธนิกุล 

2.  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 กลุม 2  อ.จุฬามาศ  สุวรรณบูล และ อ. จิรายุ  สินสิริ 

3.  การจัดการทั่วไปเพื่อการทองเที่ยว  อ.นวทิวา  พลทม 

4.  กฎหมายกับสังคม  ผศ.ประจัน มณีนิล 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกรายวิชา ในสวนของรายวิชากฎหมายกับสังคมที่ 
ประชุมมีมติใหสาขาวิชาสังคมศาสตรหารือในประเด็นการทําเกรดและการสงเกรดผิดพลาด และเสนอแนวทาง 
ปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผลการหารือเปนเชนไร ขอใหหัวหนาสาขาวิชานําเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณารวมกัน 
4.3 โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาและสงเสริม 
คุณภาพการเรียนการสอน งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร (การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผลและ 
การใชงานระบบลงทะเบียนออนไลน reg.ubu.ac.th)  โดยมีรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ และงาน
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วิชาการ เปนผูรับผิดชอบโครงการ เปาหมายของการจัดโครงการ คือ อาจารยคณะศิลปศาสตร ที่ปฏิบัติงานนอย 
กวา 3 ป  อาจารยที่สนใจ และนักวิชาการศึกษา รวมทั้งหมด ประมาณ 45 คน ซ่ึงโครงการดังกลาวจะจัดขึ้นใน 
วันที่ 13 กันยายน 2551 ดังนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธใหหัวหนาสาขาวิชาแจงใหอาจารยในสาขาวิชาทราบ 
และงานวิชาการจะไดทําบันทึกแจงใหเขารวมอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
4.4  โครงการเขาคายอบรมพัฒนาการสงเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม (Graded 

Readers) 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการเขาคายอบรม 

พัฒนาการสงเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม (Graded  Readers)  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร 
รวมกับงานสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย ที่จะจัดในวันเสารที่ 16,23,30 
สิงหาคม 2551 จึงขอความอนุเคราะหสถานที่ หอง ILC 106 และบุคลากรคณะในการจัดโครงการในวันและเวลา 
ดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุเคราะหสถานที่ บุคลากร และขอใหรองคณบดีฝายวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ แจงใหอาจารยที่สอนที่ตึก ILC ในชวงเวลาดังกลาวไดทราบดวย 
4.5  การพิจารณาเกรดวิชา 1431101  Man and Aesthetics 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณา เกรดวิชา 1431101  Man and 
Aesthetics  ปการศึกษา 2/2550 ที่สอนโดย อาจารยสรพจน เสวนคุณากร ซ่ึงในรายวิชานี้มีนักศึกษาที่มีผลการ 
เรียน I  ทั้งหมด 15 คน เนื่องจากผูสอนยังหารายชื่อนักศึกษาที่สงงานไมครบ (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหผูสอนทําบันทึกถึงนักศึกษาที่มีผลการเรียน I  ใหมาติดตอ 
อาจารยภายในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 หากนักศึกษาไมมาติดตอก็ใหใสผลการเรียนตามจริงและสงเกรดออก 
วันจันทรที่ 11 สิงหาคม 2551 
4.6  ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานดานเทคนิคในโครงการ IAESTE  Thailand ประจําป 
2552 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับนักศึกษาตางชาติเขา 
ฝกงานดานเทคนิคในโครงการ  IAESTE Thailand ประจําป 2552  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการสาขาวิชาใดที่มีความประสงคจะรับนักศึกษา 
ตางชาติเขาฝกงานขอใหทําบันทึกถึงรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพื่อ 
นําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะตอไป
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4.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร และคณะกรรมการอื่น ๆ 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิเคราะหการใชทรัพยากร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม 
ภายใน และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของคณะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติวาควรมีการกําหนดภาระงานของกรรมการแตละชุดและแตงตั้ง 
กรรมการใหครอบคลุมภาระงานของคณะโดยในเบื้องตนมีมติแตงตั้งประธานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 

คณะกรรมการ  ประธาน 
1. ประกันคุณภาพการศึกษา  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียง  คณบดี และรองคณบดีฝายบริหาร 

3. วิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกัน  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ 

4. งานวิชาการ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

5. งานวิจัย  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ 

6. งานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ 

7. งานกิจการนักศึกษา  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

8.  งานประชาสัมพันธคณะ  คณบดี 

9. จรรยาบรรณคณะ  รองคณบดีฝายบริหาร/รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ/รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
และ ทาบทามอาจารยเมธี  แกนสาร และอาจารยตระการ 
ถนอมพันธ 

ทั้งนี้ใหประธานแตละฝายจัดทํารางภาระงานเขาพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการคณะ 
ครั้งตอไป 
4.8  พิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงานดาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2551  โดยคณะจะไดมีการจัดกิจกรรมการให 
ความรู ดานประกันคุณภาพการศึกษา ใหแกบุคลากรของคณะศิลปศาสตร และประชุมเพื่อทบทวนแผนการ 
ปฏิบัติงานของคณะ  ระหวางวันที่ 27-28 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอรท อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  ขออนุมัติบรรจุโครงการในรายวิชาเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติบรรจุโครงการใน 
รายวิชาเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของสาขา 
การทองเที่ยว จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการเชิญอาจารยพิเศษ (นางสาวเบญจา  บุญสุภาพ)  บรรยายในรายวิชา 1449 430 ความรูเบื้องตน 
เกี่ยวกับโรงแรมและภัตตาคาร โดยดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2551 เปนเวลา 7 
สัปดาห 

2.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 1449 430 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรงแรม 
และภัตตาคาร โดยดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม – กันยาย 2551 

3.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการสํารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จระบบกาลิเลโอ จะเริ่มดําเนินการในชวงเดือน 
มกราคม 2552 เปนเวลา 4 วัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเชิญอาจารยพิเศษในโครงการที่ 1 สวนโครงการที่ 2 
ใหใชงบของคณะในการดําเนินการจัดซ้ือ สวนโครงการที่  3 ใหนําไปบรรจุในแผนปฏิบัติการของคณะซ่ึงจะมี 
การทบทวนในชวงเดือนตุลาคม 2551 
5.2  ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการฝกปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 1/2551 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมเพิ่มงบประมาณโครงการฝกปฏิบัติ 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ซ่ึงไดรับอนุมัติใหจัดโครงการ ระหวางวันที่ 27-31 
ตุลาคม 2551  โดยโครงการดังกลาวไดรับอนุมัติเงินโครงการจํานวน 70,230  บาท  เนื่องจากรถบัสแอรของ 
มหาวิทยาลัยไมวางในชวงวันเวลา ดังกลาว จึงขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการในหมวดคาใชสอยอ่ืน ในการ 
จางเหมารถบัสแอร อัตราวันละ 12,000 บาท จํานวน 5 วัน รวมเปนเงิน 60,000 บาท  ดังนั้น งบประมาณใน 
โครงการจะรวมเปนเงินทั้งส้ิน 130,230 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นควรใหสอบถามการใชรถจากมหาวิทยาลัย โดยเล่ือนการจัด 
โครงการเปนวันที่ 5-10 ธันวาคม 2551 หากรถมหาวิทยาลัยไมวางที่ประชุมก็มีมติอนุมัติเงิน 60,000 บาท 
5.3  ขออนุมัติโครงการเปตอง สานสัมพันธ และโครงการรถไฟฝน สานสัมพันธนิเทศศาสตร 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอท่ีประชุมพิจารณา 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการเปตอง สานสัมพันธ  ที่รับผิดชอบโดย  อาจารยชญานนท  แสงศรีจันทร 
2. โครงการรถไฟฝนสานสัมพันธนิเทศศาสตรที่รับผิดชอบโดย  อาจารยธีระพล อันมัย
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติทั้ง 2 โครงการ เนื่องจากไมไดบรรจุไวในแผนการ 
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ใหนําท้ัง 2 โครงการไปบรรจุในแผนที่จะมีการทบทวนในชวงเดือน 
ตุลาคม 2551 โดยใชเงินหลักสูตร และมอบหมายใหรักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณา 
จัดทําขั้นตอน/หลักเกณฑการจัดโครงการเกี่ยวกับนักศึกษาวาโครงการใดสามารถใชเงินหลักสูตร และโครงการ 
สามารถใชเงินคณะได 
5.4  พิจารณาโครงการเปดโลกวิชาการศิลปศาสตร 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการเปดโลก 
วิชาการศิลปศาสตร ที่จะดําเนินงานระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ซ่ึงผูรับผิดชอบโครงการ คือ งานวิชาการ 
งานกิจการนักศึกษา และงานประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตร   งบประมาณที่ใชจํานวน 65,500 บาท (หกหมื่นหา 
พันหารอยบาทถวน) ขอใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาวาจะจัดโครงการในปนี้หรือไม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติยกเลิกการจัดโครงการศิลปศาสตร เนื่องจากไมสามารถ 
ดําเนินการไดทันตามเวลาท่ีกําหนด แตจะใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธวาในปตอไปจะมีกิจกรรมในสวนของ 
มนุษยศาสตรดวย 
5.5  การลงนามความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดลงนามความรวมมือ ระหวาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เปนโรงเรียนในเครือขายของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในการนี้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จึงขอเชิญบุคลากร 
ของคณะเปนวิทยากร ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหแตละสาระการเรียนรูสงอาจารยเขารวมประชุมโดยสงชื่อ 
ภายในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 ที่คณบดี 

ปดประชุมเวลา  16.40  น.
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