
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  18/2551 

วันศุกรที่  26  กนัยายน  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.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
7.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
8.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
9.  นายสรพจน  เสวนคุณากร  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
10. นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
11.  นางสาวนวทวิา  พลทม  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
12  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
13. นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
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  รายงานผลการดําเนินการศนูยสอบ CU – TEP คร้ังที่ 2 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบผลการดําเนินการศูนยสอบ CU – TEP 
ครั้งที่ 2  เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร โดยไดรับอนุมัติ 
งบประมาณ จํานวน 15,000 บาท เพื่อใชในการดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่ 2/2551 ทั้งนี้ การดําเนินการของศูนยสอบ CU – TEP ไดเสร็จส้ินแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานดังนี้
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รายรับ 
- เงินงบประมาณคณะ (งวดที่ 2)  15,000  บาท 
- เงินจัดสรรจากศนูยจุฬาฯ  12,650  บาท 
รวมรายรับ  27,650  บาท 

รายจาย 
- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  6,500  บาท 

หมวดคาใชสอย 
- คาจางเหมาจดัทําปายไวนิล  3,600  บาท 
- คาธรรมเนียมการโอนเงิน  109  บาท 

หมวดคาวัสดุ 
- คาวัสดุสํานกังาน (195+2,000)  2,195  บาท 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น  12,404 บาท 
เงินคงเหลือจากการดําเนินงาน จํานวน 246 บาท (สองรอยส่ีสิบหกบาทถวน) ไดนําสงคนืเปน 

เงินรายไดใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และไดคนืเงินยืมจาํนวน 15,000 บาทใหแกคณะศิลปศาสตรแลว 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2  ผลการดําเนินการสอบคดัเลือกบุคคลตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร (เงินรายไดและเงินงบประมาณ 
แผนดิน) 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบ ถึงผลการดําเนินการสอบคัดเลือก 
บุคคลตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร (เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน) ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
ลําดบั  ชือ่ - สกุล  ตําแหนง  คุณวุฒิ  หมายเหตุ 
1  น.ส. ดาวเรือง  วิทยารัฐ  อ.สังคมศาสตร  ป.เอก  แทน ผศ.สุชาดา 
2  นายวิเชียร  อันประเสริฐ  อ.สังคมศาสตร  ป.โท  แทน ดร.ศรัณย 
3  นายอธิคม  คงดี  อ.ภาษาอังกฤษ  ป.โท  แทน ผศ.อภิศักดิ์ 
4  นายบํารุง  อํานาจเจริญฤทธ์ิ  อ.นิเทศศาสตร  ป.โท  อัตราใหม 
5  Ms.Su       Shi Yi  อ.ภาษาจีน  ป.ตรี  ลูกจางชาวตางประเทศ 
6  อยูระหวางดําเนินการรับสมัคร  อ.ภาษาไทย  ป.โท  แทน อ.จุฬาลักษณ 
7  อยูระหวางดําเนินการรับสมัคร  อ.ภาษาอังกฤษ  ป.โทหรือเอก  2 อัตรา 
8  อยูระหวางดําเนินการรับสมัคร  อ.ภาษาอังกฤษ  ป.ตรี  ลูกจางชาวตางประเทศ 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.3  สรุปผลโครงการประเมิน “โครงการพฒันาและสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน” 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบผลการจัดโครงการพัฒนาและ 

สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เมื่อวันเสารที่ 13 กันยายน  2551  ณ หองดอกจาน 3 และหองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร 3  คณะศิลปศาสตรโดยมีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน  22 คน  ชาย  11 คน  หญิง  11 คน จาก 
คณะศิลปศาสตร คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และคณะนิติศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.4  ตารางกําหนดการสงวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการคณะ และ 
กําหนดการสงวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ป 2551 ดังนี้ 

คร้ังที่  วัน เดอืน ป  วันที่สงหนังสือเชญิประชุมพรอมแจงวาระ 
19/2551  26 กันยายน  2551  19  กันยายน  2551 
20/2551  10  ตุลาคม  2551  3  ตุลาคม  2551 
21/2551  24  ตุลาคม  2551  17  ตุลาคม  2551 
22/2551  7  พฤศจิกายน  2551  31  ตุลาคม  2551 
23/2551  21  พฤศจิกายน  2551  14 พฤศจิกายน  2551 
24/2551  4  ธันวาคม  2551  27  พฤศจิกายน  2551 
25/2551  19  ธันวาคม  2551  2  ธันวาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5 ขอสงสรุปการดําเนินงานของศูนยวิจัยสงัคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปศาสตร 

ประธานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง แจงที่ประชุมทราบถึงสรุปการดําเนินงานของ 
ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปศาสตร  ในชวงเดือนตุลาคม  2550 -  กันยายน  2551  โดยมีการ 
ดําเนินงานแบงเปน  5 ลักษณะ คือ การประชุม กิจกรรมเสวนากลุมยอย (Mekong Brown Bag) เอกสารตีพิมพ 
โครงการวิจัย และกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การจัดนิทรรศการ การรับนักวิจัยตางชาติ เปนตน (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.6 โครงการบริการวิชาการ เร่ือง “เปดโลกภาษา วฒันธรรมและสังคม อาเซียน-ลุมน้ําโขง” 

ประธานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดรวมประชุมกับ 
หัวหนาสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากโครงการ ASEAN Educational outreach Project นั้น ที่ 
ประชุมมีมติที่จะเสนอโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “เปดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุมน้ําโขง”
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โดยมีผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผูชวยศาสตราจารยกนกวรรณ  มะโนรมย  งบประมาณที่เสนอ 158,000 บาท  ซ่ึง 
ไดสงโครงการดังกลาวใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.7  โครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คร้ังที่ 8 ประจําป 

2551 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร แจงที่ประชุมทราบถึงการจัดโครงการสัมมนาเครือขายนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8 ประจําป  2551  ซ่ึงจะจัดในวันที่ 3 – 4 
พฤศจิกายน 2551 ณ หองดอกจาน 3 และดอกจาน 4 ขณะนี้กําลังเปดรับบทความจากนักศึกษาหมดเขตสง 
บทความวันที่  10  ตุลาคม 2551 หลังจากคัดเลือกบทความแลวอาจมีการเรียนเชิญอาจารยภายในคณะเปนผูให 
ความเห็นตอการนําเสนอบทความ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  16/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ  ครั้งที่  17/2551  เม่ือวันที่  12 
กันยายน  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมวา ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและเจาหนาที่อาวุโส ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
3/2551 เม่ือวันที่ 22  กันยายน  2551 นั้น ที่ประชุมไดชี้แจงการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงใหแตละคณะ 
ทราบ คณะใดที่ตัวบงชี้มีความเส่ียงมาก  และไดคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากวา คะแนน 2 ใหทําแผนพัฒนา 
ปรับปรุง เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในชวงเดือนตุลาคม 2551 ทั้งนี้  การรายงานผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  การเสนอชื่อคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย 
ประธาน แจงที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 17/2551 ไดเสนอชื่อ 

คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2552 โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก  คือรศ.อรุณี  วิริยะจิตรา 
และ ผศ.ดร.ไชยันต  รัชชกูล และกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  คือ รศ.สมหมาย  ชินนาค คณะไดดําเนินการ 
จัดสงรายชื่อผูแทนคณะที่เปนกรรมการวิชาการใหมหาวิทยาลัยแลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.3  การจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดหรือ 
เงินกองทุน 

ประธาน แจงที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยแจงมติคณะรัฐมนตรีใหจายเงินเพิ่มคาครองชีพ 
ชั่วคราวสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายไดหรือเงินกองทุนนั้นจากการคํานวณเงินที่ตอง 
จายคาครองชีพพนักงานเงินรายไดของคณะศิลปศาสตร ตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กันยายน เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 
243,417 บาท  ทั้งนี้ คณะไดทําบันทึกแจงมหาวิทยาลัยขอใชงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการจายคา 
ครองชีพชั่วคราวใหพนักงานเงินรายไดของคณะศิลปศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน  2551  สวน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป คณะจะเปนผูรับผิดชอบในการจายคาครองชีพชั่วคราว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.4  ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด 

ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 
และกําหนดการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ซ่ึงเปนวันหยุดราชการนั้น มหาวิทยาลัยแจงวาจะเบิกคา 
ทํางานลวงเวลาใหนักวิชาการศึกษาเพียง 3 คน ๆ ละ 200 บาท  จึงขอหารือที่ประชุมในการบริหารจัดการการสอบ 
สัมภาษณใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายใหงานกิจการนักศึกษาเปนผูจัดหา 
นักศึกษาใหหลักสูตรละ 3 คนเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารยและผูมาสอบสัมภาษณ ในสวนของเจาหนาที่ 
สํานักงานที่มาทํางานในวันดังกลาวคณะจะจายคาทํางานลวงเวลาอัตราคนละ 200 บาท รวมไปถึงรับผิดชอบ 
คาอาหารกลางวันสําหรับอาจารยที่มาสอบสัมภาษณ 

3.5  โครงการรับนักศึกษาตางชาติเพื่อการฝกงานดานเทคนิค IAESTE Thailand (ปการศึกษา 2552) 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดดําเนินการจัดทําบันทึก 

ขอความแจงมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักศึกษาตางชาติเขาฝกงานดานเทคนิคเรียบรอยแลว และจะทราบผลในป 
2552 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.6  สรุปความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมวา ทุกสาขาวิชาที่จะปรับปรุงหลักสูตร 

ขอความรวมมือในการดําเนินการเชิญบุคคลภายนอกเขารวมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรดวยเพ่ือใหสอดคลองกับ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบงชี้ที่ 2.3  คือโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ 
เรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกรหรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.7  การขออนุมัติอัตรากําลังเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาตามท่ีไดขออัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

ในศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และงานวิเทศสัมพันธนั้น  ขณะนี้  ไดจัดทําประกาศการรับสมัครเรียบรอย 
แลว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.8  การจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2552 
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  แจงที่ประชุมทราบเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  ประจําป 

พ.ศ. 2552  ของแผนงานบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน 
ดังกลาวเรียบรอยแลว โดยคณะศิลปศาสตร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในแผนงานบริการวิชาการแกชุมชน 
จํานวน 13 โครงการ งบประมาณที่ไดรับรวม 1, 291,300 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ลําดบั  ชื่อโครงการ  หัวหนาโครงการ  งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

1  การประชุมเครือขายและการนําเสนอ 
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ 
บัณฑิตศึกษาดานลุมน้ําโขงศึกษา 
ของประเทศไทย ครั้งที่ 1 

รศ.สมหมาย  ชินนาค  655,280  488,800 

2  การฝกอบรมโยคะ  นายประสิทธ์ิ  ปปทุม  23,300  23,300 
3  การอบรมการสอนทักษะฟง พูด อาน 

เขียนสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

นางสาวอรุณี  ยี่ทอง  100,000  92,000 

4  การอบรมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ 
ครูสอนภาษาอังกฤษ 

นางสาวทิฆัมพร  วุฒิพรพงษ  148,000  133,800 

5  กิ จ ก ร รมภ า ษ า อั ง ก ฤษ สํ าหรั บ 
นักเรียนมัธยมปลาย 

นางธิราพร  ศรีบุญยงค  49,350  49,400 

6  คายภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชน  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  120,000  99,900 
7  โครงการจัดนิทรรศการญี่ปุน  นางสาววิศรุตา  โมราชาติ  26,880  26,900 
8  โครงการจัดประกวดสุนทรพจน 

ภาษาญี่ปุนระดับมัธยมศึกษาในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายศุภฤกษ  ชัยรัตน  74,280  63,300 

9  โครงการฤดูรอนสอนนองใหวายน้ํา  นายประเสริฐศักดิ์ 
โลหะไพบูลย 

55,000  55,000
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ลําดบั  ชื่อโครงการ  หัวหนาโครงการ  งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร 

10  ประกวดละครภาษาอังกฤษจาก 
นิ ท า น พื้ น บ า น อี ส า น ร ะ ดั บ 
มัธยมศึกษาครั้งที่ 1 

นายทรงพล  อินทเศียร  69,800  58,000 

11  ฝกอบรมนักส่ือความหมายสถานที่ 
ทองเที่ ยวทางประวัติศาสตร เพื่ อ 
พัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตอีสาน 
ใต 

นางสาวพัชรี  ธานี  83,300  68,500 

12  โรงเรียนนักละคร  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนิด  82,660  82,700 
13  สงเสริมศักยภาพการดําเนินงาน 

หองสมุดโรงเรียนเครือขายพันธมิตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชานี 

นายณรงวิทย  สะโสดา  49,690  49,700 

ในสวนของขอมูลแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะไดนําแจงที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.9  หลักสูตร Advance  Placement  Program ประจําป 2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมวาตามที่คณะศิลปศาสตร ไดรวมกับ 

มหาวิทยาลัย เปดสอนหลักสูตร AP Program ใน 3 รายวิชา คือ Foundation English I     Foundation English II 
และรายวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร นั้น ขอแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาจะเปดสอนในภาคเรียนที่ 3/2551 
โดยมี ดร.สิรินทรทิพย  บุญมี  เปนผูประสานงานรายวิชา Foundation English I    Foundation English II  และดร. 
จันทิมา เอียมานนท เปนผูประสานงานรายวิชาภาษาไทยกับการส่ือสาร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.10 การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมบุคลากรคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมทราบวา 
ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะศิลปศาสตร นั้น รอง 
คณบดีฝายบริหาร ขอเปล่ียนชื่อเปนคณะกรรมการจริยธรรมบุคลากรคณะศิลปศาสตรซึ่งครอบคลุมถึงบุคคลากร 
ในสํานักคณบดีดวย โดยจะทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเปนชื่อบุคคลแทนชื่อตําแหนง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การขอบรรจุกลับเขารับราชการ 

ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณา การขอบรรจุกลับเขารับราชการ ของ นางฐิตินันท  ภูนิคม  ใน 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 สังกัดคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และใหงานบุคคลทําบันทึกขอความแจงมหาวิทยาลัย 
ตอไป 
4.2  โครงการศูนยทดสอบทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ประจําปงบประมาณ 2552 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการศูนยทดสอบทาง 
ภาษาอังกฤษ CU-TEP ประจําปงบประมาณ 2552 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 งบประมาณ 
ทั้งส้ิน 30,000  บาท  ผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผศ.เสาวดี  กงเพชร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

4.3  พิจารณาเกรดรายวิชา  1441100 : Man and Society 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกรดรายวิชา 1441110 : Man 

and  Society  ภาคการศึกษาที่ 1/2551 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 34 คน สอนโดย  อาจารยพล 
วิเชียร  ภูกองไชย  รายละเอียดดังนี้ 

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

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

4.4  ขอแกไขผลการเรียนรายวิชามนุษยกับสุนทรียภาพ 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาแกไขผลการเรียนวิชา 1431101 

มนุษยกับสุนทรียภาพ  สอนโดย อาจารยสรพจน  เสวนคุณากร รายละเอียดดังนี้
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ลําดบั  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  เกรดเกา  เกรดใหม  เหตุผล 
1  49172187  นายลือชา  ทองชุม  D+  C+  ขอสอบติดไปกับวิชาอ่ืน 
2  49172187  น.ส.ศศิวิมล  ปาทาน  F  C+  ไดแกไขตามสวนที่นักศึกษาทํางานสง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขผลการเรียนของนายลือชา  ทองชุม สวนกรณีของ 
นางสาวศศิวิมล ใหดําเนินการประสานกับนักศึกษาที่ทํารายงานในกลุมเดียวกับนางสาวศศิวิมล  เพื่อยืนยันการ 
ทํางานกลุม กอนที่จะสงแกไขภายในวันที่  3  ตุลาคม  2551 และขออนุมัติเกรดเปนวาระแจงเวียน 

4.5  พิจารณางบประมาณรายจายป 2552 
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน 

รายได ประจําป 2552 ของคณะศิลปศาสตร  มีโครงการทั้งส้ิน จํานวน 31 โครงการ  (รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหนําแผนการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงนิ 
รายได ประจําป 2552 มาพิจารณาอีกครั้ง หลังจากทําแผนกลยุทธของคณะ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2551 

4.6  พิจารณาคาเปาหมายของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอที่ประชุมพิจารณาคาเปาหมายของตัวบงชี้การ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ทั้ง 9 องคประกอบ โดยการตั้งคาเปาหมายใหใชผลการ 
ดําเนินงานในปการศึกษา 2550 เปนฐานขอมูลในการตั้งคาเปาหมายของปการศึกษา 2551 (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการประจําคณะ ตรวจสอบคาเปาหมายของตัวบงชี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 อีกครั้ง หากเห็นควรเปล่ียนแปลงคาเปาหมายใหประสาน 
ไปยังผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

4.7  โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแกบุคลากรคณะศิลปศาสตร 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการอบรมใหความรูและ 

พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแกบุคลากรคณะศิลปศาสตร ในวันที่ 16-17  ตุลาคม 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมดอกจาน 3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร งบประมาณทั้งส้ิน 44,600 บาท และ 
ขอความรวมมือจากผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรคณะเขารวมอบรมในวันและเวลาดังกลาว 
ในสวนของหัวหนาสาขาวิชา และประธานหลักสูตร หากไมสามารถเขารวมได ใหมอบหมายผูเขารวมอบรมแทน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการ



10 

4.8  ขอเชิญรวมประชุมการนําเสนอวิธีการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมวามหาวิทยาลัยจะจัดประชุมการนําเสนอ 

วิธีการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด ณ โรงแรมลายทอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551  ซ่ึงกําหนดการของ 
คณะศิลปศาสตรเปนชวง เวลา 11.30 – 11.40 น. หัวขอในการนําเสนอ คือ Brain Based Learning ผูนําเสนอคือ 
อาจารยธวัช  มณีผอง แตเนื่องจากวันที่ 27-28 ตุลาคม  2551 บุคลากรคณะจะตองเขารวมโครงการทบทวน 
แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ณ เขื่อนสิรินธร จึงขอเสนอใหมีตัวแทนเขารวมฟงการนําเสนอของอาจารย 
ธวัช มณีผอง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหผูที่ไมไดเขารวมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 
คณะศิลปศาสตร ใหไปรวมรับฟงการนําเสนอของ อาจารยธวัช  มณีผอง ท่ีโรงแรมลายทอง หากไมเขารวมทั้ง 2 
กรณีใหทําบันทึกชี้แจง 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  กําหนดการโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ เสนอท่ีประชุมพิจารณาถึงกําหนดการโครงการทบทวน 
แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2551 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัด 
อุบลราชธานี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติใหปรับกําหนดการและวัตถุประสงคเพื่อเสนอที่ประชุมอนุมัติ 
ในครั้งตอไป 
5.2  ระบบการเขียนรายงานการประชุมในเว็บไซต 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ แจงที่ประชุมทราบวาขณะนี้งานคอมพิวเตอรไดพัฒนา 
ระบบการเขียนรายงานการประชุมในเว็บไซต ซ่ึงจะทําใหการคนหารายงานการประชุมเปนระบบที่สะดวกมาก 
ขึ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ปดประชุมเวลา  12.45  น.
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