
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  17/2551 

วันศุกรที่  12  กนัยายน  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

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

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 

ประธาน  แจงใหท่ีประชุมทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2551 เม่ือวันที่ 30 
สิงหาคม  2551 ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนนิงานของคณะในดานการบริหารจัดการเงิน ดังนี้
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ขอมูลทีต่รวจพบ  ขอเสนอแนะทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
ดานการบริหารจัดการเงิน 

การรายงานบัญชีของเงินรายไดไมสามารถบอก 
สถานะการเงินของมหาวิทยาลัยและนําไปใชเพื่อการบริหาร 
จัดการ เพราะ 

•  ขาดรายงานของบัญชีเงินรายไดที่กระจายไวที่คณะ/ 
สํานัก/โครงการ 

•  ไมเปนปจจุบัน รายงานสงเดือน สิงหาคม 2550 
•  มีลูกหนี้เงินยืมติดคางระยะยาวจํานวนมาก 
•  รายงานขาดรายละเอียดที่จําเปนประกอบ 
•  การฝากเงินกระจายหลายบัญชีมาก และขาดการ 

บริหารเพ่ือใหเกิดดอกผล 
•  ไมมีรูปแบบรายงานเพื่อการบริหาร  (MIS)  ดัง 

ตัวอยางเอกสารที่แนบบางสวน 

1.  ใ ห ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ขอเท็จจริ งจัดทํารายงาน ปญหาการ 
บันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบัญชี 
ส ามมิ ติ   แ ละออกข อป ฏิบั ติ ใ ห ทุ ก 
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการเงินทํา 
บันทึกการรับและเบิกจายในโปรแกรมนี้ 
จะทําใหสามารถรายงานเปนปจจุบันได 

2.  ใหกองคลังจัดทํา รายงานเพื่อการบริหาร 
(MIS) เปนประจํา 

3.  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารเงินรายไดเพ่ือพิจารณาการบริหาร 
จัดการใหเกิดผลไดเต็มตามศักยภาพ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2  การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณเงินรายได) 
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดประสานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาเรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ 
เงินรายได) ทราบวาขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและแนว 
ปฏิบัติ หากไดรับผลการพิจารณาเปนประการใด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงใหทราบอีก 
ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.3  การดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ : เปาหมายและยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดเขารวมสัมมนาเรื่อง การ 
ดําเนินงานความรวมมือกับตางประเทศ : เปาหมายและยุทธศาสตรสูความสําเร็จ เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2551นั้น 
ผลจากการสัมมนาสรุปไดวา กรณีนักศึกษาหรืออาจารยที่จะเขารวมโครงการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ 
(UMAP/GMS) จะตองไดรับอนุมัติจากทั้งมหาวิทยาลัยตนสังกัดและมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปล่ียน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.4 การเบกิจายโครงการในรายวิชา/หลกัสูตร ภาคการศกึษา 1/2551 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบถึงการเบิกจายโครงการในรายวิชา 

/หลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2551 ขณะนี้มีบางสาขาวิชาไดดําเนินการสงเอกสารการเบิกจายแลว ขอใหสาขาวิชาที่ 
ยังไมไดดําเนินการสงเอกสารการเบิกจายดําเนินการดวย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5 กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศกึษา 2550 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบ กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2550 วันที่ 22 ธันวาคม 2551 และกําหนดวันถายภาพบัณฑิต ในวันที่ 21 
ธันวาคม 2551 ขอใหสาขาวิชาสงผูแทนสาขาวิชาเขารวมถายภาพกับบัณฑิตในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้จักไดทํา 
บันทึกแจงใหทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  16/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 16/2551  เมื่อวันที่  29 
สิงหาคม  2551 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  ขอความรวมมือในการริเร่ิมกิจกรรม ASEAN Education Outreach Project 

หัวหนาสาขาสังคมศาสตรแจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดมีมติใหศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ํา 
โขงเปนผูประสานงานกับหัวหนาสาขาวิชาเพื่อรวมกันพิจารณาเสนอโครงการตอสํานักเลขาธิการอาเซียนประจํา 
ประเทศไทย เพ่ือจัดกิจกรรม  ASEAN Education Outreach Project นั้นขณะนี้ไดทําหนังสือเชิญหัวหนาสาขารวม 
ประชุมแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2 การคัดแยกหนังสือของศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเอง 
ประธาน แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดมีมติใหแตละสาขาวิชาสงผูแทนสาขามาคัดเลือกหนังสือ 

ของหอง SAC นั้น ขอใหแตละสาขาสงชื่อผูแทนสาขาไดที่คุณ ปาณฑรา  ศิริทวี เพื่อจักไดดําเนินการเบิกคาทํา 
การลวงเวลาให 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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การสํารวจความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวาตามที่คณะไดรวบรวมขอมูลการสํารวจความตองการทุนศึกษาตอ 

ระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ของแตละสาขาวิชาสงใหมหาวิทยาลัยแลว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไดสงเอกสาร 
ให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนําไปกําหนดนโยบาย และพิจารณาจัดสรรทุนศึกษาตอ 
ตางประเทศ ตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาหาแนวทางแกไขความเสี่ยงจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมภายใน 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแกไขความเ ส่ียงจากขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการควบคุมภายใน   ของคณะศิลปศาสตร   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหนําไปพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากตองรอผล 
การประชุมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยกอน 
4.2  เสนอชื่อคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 

ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจาณาเสนอชื่อคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ประจําป 
2552 โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานวาระละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขาที่คณะสังกัด 
ไดแก สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหมี 
กรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย ไมเกิน 3 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 ทาน เพื่อ 
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอรายช่ือผูทรงวุฒิทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
1.  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ประกอบดวย 

1.1  รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา 
1.2  ผศ.ดร.ไชยันต  รัชชกูล 

2.  กรรมการภายในมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
2.1  รศ.สมหมาย  ชินนาค 

4.3  การจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดหรือ 
เงินกองทุน 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานใน 
สถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดหรือเงินกองทุน ซ่ึงเปนอนุมัติการจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 คือ “พนักงานที่ไดรับคาจางไมถึงเดือน
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ละ 11,700 บาท ใหไดรับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แตเมื่อนับรวมคาจางแลว ตองไมเกิน 
เดือนละ 11,700 บาท กรณีเงินที่ไดรับตามวรรคหนึ่งรวมกันแลวไมถึงเดือนละ 8,200 บาท ใหพนักงานไดรับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกจนถึงเดือนละ 8,200 บาท ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
2551 เปนตนไป ซ่ึงจากการคํานวณเงินที่ตองจายคาครองชีพของพนักงานเงินรายไดของคณะศิลปศาสตร ตั้งแต 
เดือนพฤษภาคม – กันยายน เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 243,417 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหขอใชงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ 
จายคาครองชีพชั่วคราวใหพนักงานเงินรายไดของคณะศิลปศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2551 

4.4  การจัดสรรครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร 
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดสรรครุภัณฑเพื่อใชในการเรียนการสอนของ 

หลักสูตรนิเทศศาสตร เนื่องจากรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตร จําเปนตองใชครุภัณฑ (กลองถายวีดีโอ กลอง 
ถายรูป)นอกสถานที่ แตคณะมีนโยบายไมใหนําครุภัณฑของคณะออกนอกมหาวิทยาลัย จึงขอใหที่ประชุม 
พิจารณาการใชครุภัณฑในการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให สาขาวิชานิเทศศาสตร สามารถนําครุภัณฑ (กลอง 
ถายวีดีโอ กลองถายรูป)ของคณะใชในการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย  โดยคณะจะทําบันทึกเสนอขอใช 
ครุภัณฑดังกลาวจากอธิการบดี เปนรายภาคการศึกษาทั้งนี้ ที่ประชุมไดอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเปนตอง 
ใชกลองวีดีโอ เพื่อประกอบการเรียนการสอน จึงอนุมัติใหซ้ือกลองถายวีดีโอใหทุกสาขาวิชา เพื่อใชในการเรียน 
การสอนโดยเก็บไวที่งานโสตทัศนูปกรณ  หากครุภัณฑเกิดความเสียหายสาขาวิชาจะตองรับผิดชอบคาใชจายใน 
การซอมแซม 

4.5 แผนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําป 2552 
ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําป 

2552 ที่ไดรับการจัดสรรเบื้องตน ดังนี้ 
1.  งบประมาณแผนดิน เบื้องตน ดังนี้ (มีงบดําเนินงานบางสวนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไมไดปน 

สวนให) 
งบบุคลากร 

- เงินเดือน  12, 552,300  บาท 
- เงินประจําตําแหนง  2,152,800  บาท 
- คาจางประจํา  309,500  บาท 
- คาจางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ  1,335,500  บาท
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1.2 งบดําเนินการ (ตอบแทนใชสอยวัสดุ) 
- ตอบแทน  135,300  บาท 
- ใชสอย  305,500  บาท 
- วัสดุ  1,437,600  บาท 

1.3 งบลงทุน
- คาครุภัณฑ  1,199,900  บาท 

1.4 งบเงินอุดหนุน 
- โครงการบริการวิชาการ  1,284,200  บาท 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  648,000  บาท 
- โครงการวิจัย  760,000  บาท 

รวม  22,120,600 บาท 
2.  งบเงินรายได  27,281,920 บาท (เปนยอดที่คณะประมาณการ หลังหักคาธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียก 

เก็บออกแลว) แยกเปน 
เงินรายได  15,436,220.00  บาท 
เงินกองทุน  8,043,200.00  บาท 
เงินปริญญาโท  3, 802,000.00  บาท 

รวมงบประมาณแผนดินและงบเงินรายไดที่คณะศิลปศาสตรคาดวาจะไดรับ  49, 402,520.00 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
4.6  ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินการดําเนินการรับบุคคล 
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 ทั้งนี้ไดแจงเวียนคูมือดําเนินการรับ 
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 ใหประธานหลักสูตรทราบ 
แลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
4.7  โครงการรับนักศึกษาตางชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค IAESTE Thailand (ปการศึกษา 2552) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาตางชาติ 
เขาฝกงานซึ่งขณะนี้ไดมี 2 สาขาวิชา ไดเสนอขอรับนักศึกษาตางชาติเพื่อฝกงาน คือ สาขาวิชาการทองเที่ยว และ 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีอนุมัติรับนักศึกษาตางชาติเพื่อการฝกงาน จํานวน 2 คน  คือ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 คน และหลักสูตรการทองเที่ยว 1 คน โดยใหนักศึกษาตางชาติฝกงาน 
เทอมละ 1 คน ในสวนของคาใชจายดําเนินการเหมือนที่เคยปฏิบัติมา 
4.8  พิจารณาเกรดรายวิชา 1421103: Foundation English II 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา 1421103: 
Foundation English II ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน สอนโดย อาจารย 
สมาพร นนทพละ รายละเอียดดังนี้ 

1.  เกรด A  จํานวน  0  คน 
2.  เกรด  B+  จํานวน  1  คน 
3.  เกรดB  จํานวน  3  คน 
4.  เกรดC+  จํานวน  4  คน 
5.  เกรดC  จํานวน  1  คน 
6.  เกรดD+  จํานวน  7  คน 
7.  เกรดD  จํานวน  18  คน 
8.  เกรดF  จํานวน  1  คน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
4.9  สรุปความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาสรุปความกาวหนาการปรับปรงุ 
หลักสูตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ทั้งนี้มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  หลักสูตรประวัติศาสตรและหลักสูตรการพัฒนาสังคมตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอสภา 

มหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม 2552 
2.  หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร ตองปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอสภา 

มหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ดังนั้น ควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลว 
เสร็จภายใน ตุลาคม 2552 เพ่ือเสนอสภาวิชาการ 

3.  หลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ครบเกณฑการปรับหลักสูตร แมจะชะลอการรับ 
นักศึกษาในปการศึกษา  ดังนั้น ขอใหสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออกรวมกับ 
ประธานหลักสูตรเตรียมโครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะตอไป 

4.  หลักสูตรสังคมศาสตรและการพัฒนาขอใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รวมกับผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานแนวทางบริหารจัดการวิชาเอกลุมน้ําโขง 
ศึกษา ซ่ึงจะแยกออกเปนหลักสูตรใหม
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4.10  ขอปรับเปลี่ยนรายวิชาที่เปน Pre – requisite ของหลักสูตรศิลปะการแสดง 
หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอปรับเปล่ียนรายวิชาที่เปน Pre  – 

requisite ของหลักสูตรศิลปะการแสดงเนื่องดวยภาระการสอนของอาจารยแตละทานเกินกวาเกณฑปกติมาก แต 
หากมีการปรับเปล่ียนรายวิชาท่ีเปน Pre – requisite จะสามารถจัดรายวิชาใหนักศึกษาเรียนรวมกันไดระหวางชั้น 
ป เปนการบริหารจัดการหลักสูตรไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน โดยการปรับเปล่ียนดังกลาวไมมี 
ผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ทั้งนี้การปรับเปล่ียนดังกลาวมีผลใชกับนักศึกษารหัส 50 ตั้งแตภาคการศึกษา 
ปลาย 2551 เปนตนไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปรับเปล่ียนทั้งนี้ขอใหหลักสูตรอื่น ๆ พิจารณารายวิชา 
ที่สามารถเรียนรวมกันไดดวย 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552 

ประธาน แจงที่ประชุมวา ตามที่ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ 
มหาวิทยาลัย ไดรับแจงวา ขณะนี้งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ยังไมสามารถเบิกงบประมาณได 
เนื่องจากขณะนี้มีเพียงรัฐบาลรักษาการ จึงทําใหงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะไดรับตองชะลอไวกอน ทั้งนี้ จะ 
ไดรับเพียงงบบุคลากร และเงินเดือนเทานั้น ดังนั้น จึงขอแจงที่ประชุมใหทราบวา โครงการที่จะดําเนินการในชวง 
ตุลาคม - ธันวาคม ใหปรับแผนการดําเนินงานมาเปนชวงเดือนมกราคม 2552 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
5.2  หลักสูตร  Advance  Program ประจําป 2552 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดนําหลักสูตร Advance Program มาใชในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตร 
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน และจูงใจใหนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี โดยมีคณะนํารอง คือ คณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร สําหรับคณะศิลปศาสตรจะเปดสอน 
หลักสูตร Advance Program นี้ใน 3 รายวิชา คือ Foundation English I  Foundation English II และภาษาไทยกับ 
การส่ือสาร  ดังนั้นจึงขอใหสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกสง 
ผูแทนสาขาสอนรายวิชาดังกลาวโดยจะใหนักเรียนในหลักสูตร Advance  Program มาเรียนรวมกับนักศึกษาปกติ 
ในภาคเรียนที่ 1/2552 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ปดประชุมเวลา  12.00  น.
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