
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  15/2551 

วันศุกรที่ 15  สิงหาคม  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  ประธานที่ประชุม 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
4.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
5.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
6.  นายบุณยสฤษฎ  อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
7  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
8.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
9.  นายธวัช มณีผอง  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
10. นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
ผูไมมาประชุม 
1  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร  คณบดี  ติดราชการ 
2.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา  ติดราชการ 
3.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  ติดราชการ 
4.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  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.กิติพร โชประการ รองคณบดีฝายบริหาร  ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมและ 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้



2 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการศึกษาที่เกินความจริงหรือการโฆษณา 
เปนเท็จ 

ประธาน  แจงใหที่ประชุมทราบวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณากํากับดูแลการโฆษณารับนักศึกษาในหนังสือพิมพ หรือส่ือตาง ๆ ให 
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด หากมีการโฆษณาเกินความจริงหรือโฆษณาอันเปนเท็จ  จะเขาขายเปน 
ความผิดอาญาในความผิดฐานฉอโกงประชาชน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.2  การใชสถานที่ราชการเปนที่ชุมนุมเคลือ่นไหว 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพิจารณาอนุญาตและดูแลการเขาไปจัดกิจกรรมของกลุม/องคกรตาง ๆ ดวย 
ความระมัดระวัง รอบคอบ โดยเฉพาะการใชสถานศึกษาเปนที่ชุมนุมเคล่ือนไหว และหากมีกิจกรรมหรือ 
เหตุการณที่จะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนการสอน ขอใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาโดยดวน เพื่อจะไดรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.3  การดําเนินงานรองรับพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ชวงเดือนตุลาคม 2550 – 
มิถุนายน 2551) ที่รองรับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนด 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริมการสนับสนุนผูสูงอายุในการศึกษา และขอมูลขาวสารที่ 
เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ดังนั้น หากสาขาวิชาใดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ ให 
รวบรวมเอกสารดังกลาวสงที่รองคณบดีฝายบริหาร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.4  การกําหนดลกัษณะตองหามของพนักงานในสถาบันอดุมศึกษา 

ประธาน  แจงท่ีประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความรวมมือ 
สถาบันอุดมศึกษาในการสรรหาบุคคลบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา รายละเอียดดังนี้
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1.  หามบรรจุบุคคลผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกจากหนวยงานอ่ืนของรัฐเขาเปนพนกังาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

2.  การกําหนดโรคที่มีลักษณะตองหามของการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดเชนเดียวกับ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาและการสรรหาพนักงานควรกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพจิตวา 
เปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามขอหามหรือไม 

3.  การกําหนดมาตรฐานการลงโทษทางวนิัยของพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาควรมีมาตรฐานเดียวกับ 
ขาราชการพลเรือนในอุดมศกึษา เชน ผูใดลวงละเมินทางเพศกับนิสิต นกัศกึษา ใหผูบังคับบัญชาส่ัง 
ลงโทษไลออกหรือปลดออก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5 การสํารวจความตองการทนุศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสงคที่จะสํารวจ 
ความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ  ทั้งนี้งานบริหารไดสําเนาแจงเวียนเอกสารดังกลาว 
ใหทุกสาขาวิชาทราบแลว ขอใหหัวหนาสาขาวิชาสํารวจความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ 
ตางประเทศ แลวสงผลการสํารวจ ใหงานบริหาร เพ่ือจักไดรวบรวมขอมูลสงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 กันยายน 
2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.6 กําหนดการสงเอกสารเบกิจายเงินงบประมาณแผนดนิและเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจงกําหนดการสง 
เอกสารเบิกจายเงินงบประมาณแผนดนิและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  ใหคณะดําเนนิการเบิกจาย 
ใหทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น งานการเงินของคณะไดสงบันทกึขอความตดิตามการเบิกจายเงิน 
งบประมาณแผนดนิและเงินรายไดไปยังบุคลากรในคณะเรยีบรอยแลว แตหากโครงการใดที่สงเอกสารเบิกจาย 
เรียบรอยแลว แตยังไดรับการติดตามอยู ขอใหหัวหนาโครงการทําบันทกึขอความถึงคณะเพ่ือยืนยันการเบิกจาย 
ไปยังกองคลังตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.7  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2550 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 20- 22 สิงหาคม 2551 และไดขอความรวมมือจากทุก 
คณะ/สํานัก สงรายชื่อผูเขารับการสัมภาษณ ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูแทนอาจารย ผูแทน
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บุคลากร และผูแทนนักศึกษา จํานวนสาขาละ 1 คน สงใหงานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในวันที่ 15  สิงหาคม 2551 ทั้งนี้ ใครขอแจงใหทุกสาขาวิชาสงผูแทนเขารวมรับ 
การสัมภาษณ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2550  (รายละเอียดกําหนดการ 
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.8  การเสนอชื่อหัวหนาสาขาวชิามนษุยศาสตรและหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่สาขาวิชามนุษยศาสตรได 
จัดประชุมสาขา ครั้งที่ 7/2551 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือคัดเลือกหัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตรคนใหม แทน 
หัวหนาสาขาวิชาคนเดิม ที่จะครบวาระในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 นั้น ที่ประชุมสาขาวิชามนุษยศาสตร มีมติเลือก 
ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา  เปนหัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร  และขอแจงเพิ่มเติมวา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตกก็ไดคัดเลือกหัวหนาสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตกคนใหมแทนหัวหนาสาขาวิชาคนเดิมที่จะครบ 
วาระแลว ที่ประชุมมีมติเลือก ดร.สิรินทรทิพย  บุญมี เปนหัวหนาสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.9  โครงการแลกเปลีย่นบคุลากรและนกัศึกษาไทยกบัประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) ประจําปงบประมาณ 

2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา จะดําเนนิโครงการแลกเปล่ียนบคุลากรและนกัศึกษาไทยกับประเทศอนภุูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) 
ประจําปงบประมาณ 2552 ในการนี้จึงใครขอประชาสัมพนัธโครงการ หากผูใดสนใจสามารถสงใบสมัครพรอม 
หลักฐาน มาท่ี หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เพื่อจะไดทําการคัดเลือก จํานวนไมเกนิ 10 คน 
กําหนดสงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้จะไดรวบรวมเอกสารดังกลาวสงสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  14/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 14/2551  เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม 2551
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ระบบการคุมสอบกลางภาค 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ หัวหนาสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร  แจงที่ประชุมวาพบปญหาในการคุมสอบกลางภาคเมื่อวันที่  31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม คือ 
นักศึกษาที่เขาสอบบางสวนไมมีชื่อในใบเซ็นชื่อเขาสอบ จึงทําใหเกิดปญหาในการสอบ ซ่ึงขณะนี้สาขาวิชาการ 
ทองเที่ยวไดทําบันทึกรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้น สงมายังฝายวิชาการแลว ทั้งนี้ สาขาวิชาใดที่ยังไมไดสงบันทึก 
ปญหาดังกลาว สามารถสง มาไดที่งานวิชาการคณะ และจะไดรวบรวมสงขอมูลดังกลาว สงมหาวิทยาลัยตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.2 การขอแกไขผลการเรียน 

ผูแทน หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
คณะ ครั้งที่ 14/2551 ไดมอบหมายใหสาขาวิชาสังคมศาสตร  หารือในประเด็นการทําเกรดและการสงเกรด 
ผิดพลาด ของรายวิชากฎหมายกับสังคม และเสนอแนวทางปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นําเสนอตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการคณะเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป นั้น  สาขาวิชาสังคมศาสตร ไดจัดประชุมหารือในสาขา 
แลว  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมมีมติดังนี้ 

1.  ใหแสดงคะแนนเก็บในระบบลงทะเบียนออนไลน เพื่อนักศึกษาจะไดรับทราบผลคะแนน 
2.  ในการประชุมเพ่ือพิจารณาเกรดของนักศึกษา สาขาวิชาจะดําเนินการพิจารณาทั้งคะแนนเก็บ 

การลงชวงคะแนน  และเกณฑการใหคะแนนของทุกรายวิชา 
3.  ทุกครั้งที่มีการประชุมการเรียนการสอนในสาขาวิชาจะมีการแจงเตือนอาจารยทุกทานใน 

เรื่องของการทําคะแนน 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3  โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบความคืบหนาของโครงการพัฒนา 

และสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร (การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและ 
ประเมินผลและการใชงานระบบลงทะเบียนออนไลน reg.ubu.ac.th)  วา งานวิชาการคณะไดทําบันทึกเชิญ 
ผูเขารวมโครงการเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามขณะนี้ผูที่สนใจยังสามารถแจงความประสงคเขารวมโครงการได 
อีก จึงขอประชาสัมพันธใหหัวหนาสาขาวิชาแจงอาจารยในสาขาวิชาที่สนใจ สามารถเขารวมโครงการดังกลาวได 
โดยสงแบบตอบรับภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.4  โครงการเขาคายอบรมพัฒนาการสงเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม (Graded 
Readers) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะไดรวมกับงาน 
สงเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการเขาคายอบรมพัฒนาการสงเสริมการอาน 
ภาษาอังกฤษโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม (Graded  Readers) นั้น ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําบันทึกขอความ 
อนุเคราะหบุคลากร และสถานที่เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.5  การพิจารณาเกรดวิชา 1431101  Man and Aesthetics 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวา อาจารยสรพจน  เสวนคุณากร 
ไดดําเนินการแกไขผลการเรียน I ของนักศึกษาในรายวิชามนุษยกับสุนทรียภาพ ปการศึกษา 2550 จํานวน 15 คน 
และฝายวิชาการไดสงผลการเรียนใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.6  ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานดานเทคนิคในโครงการ IAESTE  Thailand ประจําป 
2552 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาขณะนี้สาขาวิชาทองเที่ยวได 
แจงความประสงคที่จะรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานในโครงการ IAESTE Thailand ประจําป 2552 แลวและหาก 
สาขาวิชาใดมีความประสงคจะรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานใหทําบันทึกถึงรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพ่ือนําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.7  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร และคณะกรรมการอื่น ๆ 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ 
ประชุมใหเปนประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานั้น  ไดดําเนินการทาบทาม อาจารยวศิน  โกมุท 
อาจารยกันตพัฒน  ตรินันท แลว  และจะไดทาบทาม อาจารยเหมวรรณ  เหมะนัค และกรรมการคนอื่น ๆ เขารวม 
เปนคณะกรรมการตอไป 

รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณแจงที่ประชุมทราบวาขณะนี้กําลัง 
อยูในชวงรวบรวมขอมูลจรรยาบรรณจากมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาเปนแนวทางการกําหนดภาระงานของ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ประธานคณะกรรมการวิชาการ แจงที่ประชุมทราบถึง 
รางคณะกรรมการวิชาการ และภาระงานของคณะกรรมการวิชาการ โดยมี รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ 
สัมพันธ เปนประธาน  ประธานหลักสูตร 10 หลักสูตรเปนกรรมการ และนักวิชาการศึกษา เปนกรรมการและ
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เลขานุการ ซ่ึงผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเสนอใหเพ่ิมภาระงานในสวนงานประกันคุณภาพเขาไป 
ดวย 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฝายวิจัย แจงที่ประชุมทราบวาได 
มีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยของคณะเรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหมีการหารือการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
คณะอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม 2551 
3.8 การขออนุมัติเพิ่มงบประมาณโครงการฝกปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 1/2551 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาไดประสานกับผูจัดทําโครงการ 
ฝกปฏิบัติวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว  อาจารยอรุณี  ยี่ทอง ในเรื่องของการปรับเปล่ียนวันจัดโครงการเพื่อ 
จะไดไมตองขออนุมัติคาจางเหมารถปรับอากาศเพิ่มนั้น ผูจัดทําโครงการแจงวาไมสามารถเปล่ียนแปลง 
กําหนดการจากเดิมไปจัดวันอ่ืนได เนื่องจากจะทําใหเกิดผลกระทบหลายประการ ดังนั้น จึงขออนุมัติงบประมาณ 
เพ่ิมเติม จํานวน 58,300 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่ม จํานวน 58,300 บาท 
3.9  การขออนุมัติโครงการเปตอง สานสัมพันธ และโครงการรถไฟฝน สานสัมพันธนิเทศศาสตร 

อาจารยธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย แจงที่ประชุมวา ตามที่มีมติไมอนุมัติโครงการรถไฟ 
ฝน สานสัมพันธนิเทศศาสตร ที่รับผิดชอบโดย อาจารยธีระพล อันมัย เนื่องจากไมไดบรรจุไวในแผนการ 
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 นั้น ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงวาขออนุมัติเพียงโครงการเทานั้น สวน 
งบประมาณจะดําเนินการจัดหาเอง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหนําโครงการนี้เขาบรรจุในชวงทบทวนแผนเดือนตุลาคม 2551 
และมีมติใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศทําหนังสือแจงแตละสาขาทราบวาจะมีการทบทวน 
แผนปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2551  แตละสาขาสามารถเสนอโครงการเขาบรรจุในแผนไดในชวงเวลาดังกลาว 
3.10  การลงนามความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 

หัวหนาสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก แจงที่ประชุมทราบวาตามที่มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ไดลงนามความรวมมือ ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร เปนโรงเรียนในเครือขายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
ไดเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันที่ 9-10 สิงหาคม 2551 นั้น สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตกไดสงตัวแทนเขา 
รวมประชุมแลว ในสวนของวันอาทิตยที่ 17  สิงหาคม 2551 นี้จะเปนการประชุมระหวางมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีกับโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ ก็จะไดสงตัวแทนเขารวมประชุมอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  แบบฟอรมการขอแกไขผลการเรียนที่ติด I 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาบันทึกขอแกไขผลการเรียนที่ 
ติด I ซ่ึงฝายวิชาการไดจัดทําขึ้นใชในคณะศิลปศาสตร เพ่ือเปนหลักฐานในการติดตอระหวางนักศึกษากับอาจารย 
ผูสอน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหแกไขรายละเอียดในแบบบันทึกตามที่ที่ประชุม 
เสนอ 
4.2  พิจารณาโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ไดรับมอบหมายจากรักษาราชการแทนรองคณบดีฝาย 
กิจการนักศึกษา เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยชี้แจงวาโครงการ 
ดังกลาวไดมีการดําเนินการเปนประจําทุกป และเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาคณะ 
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.3  ความคืบหนาในการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2552 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ รายงานความคืบหนาการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติ 
การ คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2552 ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการตาง ๆ ในแผน 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน จะนํามารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการคณะในครั้งตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
4.4 แจงขอมูลหลักสูตรที่ครบรอบการประเมิน 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณา หลักสูตรของคณะที่ครบรอบ 
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ป พ.ศ. 2552  โดยงานวิชาการของคณะไดทําบันทึกขอความแจงประธาน 
หลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงแลวแตยังไมไดดําเนินการใหพิจารณาดําเนินการ สวนหลักสูตรที่ไดดําเนินการ 
ปรับปรุงแลวแตยังไมแลวเสร็จนั้น ใหรายงานความคืบหนา สวนหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงแลว และกําลังรอ 
ผลจาก สกอ. นั้น งานวิชาการคณะจะไดดําเนินการประสานกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง(รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม ) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา  12.30  น.
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