
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  19/2551 

วันศุกรที่  10  ตลุาคม  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
2.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
3.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ 
4.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ  กรรมการ 
5.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
6.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
7.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
8. นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
10. นางสาวพัชรี  ธานี  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
ผูไมมาประชุม 
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบดี  ติดราชการ 
2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ติดราชการ 
3.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 
4.  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ติดราชการ 
5.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 
3.  นางสาวมลธิดา  โสภา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  สรุปการแบงภาระงานฝายวิชาการ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมสรุปการแบงภาระงานฝายวิชาการ โดยแบงเปน 4กลุมงานดังนี้ 

1.  กลุมที่ 1  งานหลักสูตร  รับผิดชอบโดย  นางพัชรี  ลิมปทีปราการ 
2. กลุมที่ 2  งานการจัดการเรียนการสอน  รับผิดชอบโดย  นางสาวโสภิดา  พิมประภา 
3. กลุมที่ 3  งานนักศึกษา  รับผิดชอบโดย  นางนีลนารา  ศรีสําราญ 
4. กลุมที่ 4  งานบัณฑิตศึกษา  รับผิดชอบโดย  นางนวลละออง  อุทามนตรี 
งานอ่ืน   ๆ ประกอบดวย 
1. ศูนยบริการวิชาการ  รับผิดชอบโดย  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
2.  งานวิเทศสัมพันธ  รับผิดชอบโดย  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
3. ประมาณการรายรับ – รายจาย  รับผิดชอบโดย  งานแผนและงบประมาณ 
4. รายงานความกาวหนาตําแหนงวิชาการ ผศ. รศ. ศ.  รับผิดชอบโดย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
5. โครงการวิจัย   บริการวิชาการ   และทํานุบํารุงฯ  รับผิดชอบโดย  นางสาวมลธิดา  โสภา 

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 เปนตนไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2  รายละเอยีดการจัดซ้ือหนงัสือเพื่อการเรียนการสอน 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  ไดรับมอบหมายจาก  รองคณบดีฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือการเรียนการสอน  ของงานพัสดุ 
ดังนี้ 

1.  การส่ังซ้ือใหผูประสานงานรายวิชาจัดทําบันทึกขออนุมัติซ้ือผานหัวหนาสาขาวิชา 
2.  สงงานพัสดุเพื่อตรวจสอบยอดนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศกึษานั้น ๆ กับนักวิชาการศึกษา 
3.  เสนอรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพื่อพิจารณา 
4.  เสนอคณบดี/รองคณบดีที่รกัษาการ พิจารณาอนุมัติ 
5.  งานพัสดุดําเนินการจดัซื้อ 
6.  ดําเนินการจําหนายหนังสือ 
7.  นําสงเงินที่งานการเงิน 
8.  สรุปรายละเอียดการจําหนายหนังสือและทําเอกสารเบิกจายเงิน 
9.  ดําเนินการโอนเงินใหผูขาย 

ซ่ึงในการส่ังซ้ือหนังสือแตละครั้งงานพัสดจุะสั่งจากยอด  70%  ของนักศกึษาที่ลงทะเบียนใน 
ภาคเรียนนั้น ๆ และหากอาจารยผูสอนหรือผูประสานงานรายวิชามีความประสงคจะส่ังซ้ือมากกวา  70%  ตองทํา
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บันทึกขออนุมตัิเปนกรณีพิเศษ    และหากมีหนังสือคงเหลือจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด  ทั้งนี้    คณะไมมี 
นโยบายใหอาจารยผูสอนหรือผูประสานงานรายวิชาส่ังซ้ือหนังสือเองโดยไมผานคณะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.3  ขออนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบวาคณะ  ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประจําป พ.ศ. 2552 เพ่ือจางเหมาทําความสะอาด เปนเงิน  489,000 
บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.4  หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางกอน 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบ วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางกอน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเต็มจํานวนวงเงินงบประมาณ 
รายจายตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไป 
พลางกอน สําหรับคาใชจายในงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอ่ืนที่ไดทํา 
สัญญากอนหนี้ผูกพันขามปงบประมาณแลว สําหรับคาใชจายที่เบิกจายในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
และงบรายจายอ่ืน เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในภารกิจพื้นฐานตามกฎหมาย 
จัดตั้งหนวยงานนั้น ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนฯ ตามความจําเปนภายในวงเงินงบประมาณรายจาย 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 ไปพลางกอน 

2.  เลขรหัสหนวยงาน แผนงบประมาณ ผลผลิต หรือโครงการ ซ่ึงตองบันทึกลงในใบจัดสรร 
งบประมาณ ใหใชเลขรหัสเดิมที่กําหนดในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 คูมือรหัสงบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม)

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอดุหนุนสาํหรับนกัวิจัย ประจําปงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2552 

รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงที่ประชุมทราบ ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 
สําหรับนักวิจัย ประจําปงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2552  ดังนี้
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ชื่อขอเสนอ 
การวิจัย 

ชื่อหัวหนา 
ขอเสนอการ 

วิจัย 

ขอเสนอ 
การวิจัย 
(ใหม) 

ระยะเวลา 
ทําการ 
วิจัย (ป) 

งบ 
ดําเนนิ 
การ 

คา 
สาธารณูปโภค 

10 % 
รวม 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายใต 
ก ระแสการ เป ล่ียนผ าน : 
ก ร ณี ศึ ก ษ า นิ เ ว ศ วิ ท ย า 
การเมืองเรื่องการปลูกปาเชิง 
พาณิชยในอนุภูมิภาคลุมน้ํา 
โขง:  จากยูคาลิปตัสถึง 
ยางพารา 

รศ. 
สมหมาย 
ชินนาค 

/  2 ป 0 
เดือน 

(ต.ค. 51 – 
ก.ย. 53) 

638,100  63,800  701,900 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.6  ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอดุหนุนทั่วไปประจําป พ.ศ. 2552 แผนงานการทํานบุํารุง 
ศิลปวฒันธรรม 

รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ แจงที่ประชุมทราบ ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปประจําป พ.ศ. 2552 แผนการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 
554,400 บาท รายละเอียดดังนี้ 

ลําดบั  ชื่อโครงการ  งบประมาณที่ 
เสนอขอ 

งบประมาณที่ไดรับ 
การจัดสรร 

1  การปริวรรตเอกสารใบลานอีสาน :  กรณีศึกษาภูมิปญญา 
ทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

59,500  46,700 

2  การสรางบทเรียนดนตรจีากวรรณกรรมทองถ่ินจังหวัด 
อุบลราชธานี 

79,720  74,300 

3  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน  50,000  45,000 
4  โครงการจัดทําสารานุกรมและเว็บไซตเมืองอุบลภาค 

ภาษาประเทศลุมน้ําโขง 
515,000  259,000 

5  โครงการสํารวจวิถีชีวิตชุมชนชาวคริสตในจังหวัด 
มุกดาหารและนครพนม 

28,580  28,500 

6  สีสรรพวรรณศิลป ครั้งที่ 7  125,400  100,900 
รวม  554,400 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.7  โครงการวิจัยเงินอุดหนุน ปงบประมาณ 2552 (ทุนนักวิจัยหนาใหม) 
รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  แจงที่ประชุมทราบโครงการวิจัยเงินอุดหนุน ปงบประมาณ 

2552 (ทุนนักวิจัยหนาใหม) ที่ไดรับทุน มี 2 ทุน ทุนละ  45, 000 บาท ประกอบดวย 
ลําดบั  ชื่อโครงการ  ผูรับผดิชอบโครงการ  งบประมาณ 
1  การศึกษาการจัดการ เรียนการสอนในโรงเรี ยน 

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

อาจารยสายสุนี 
ชัยมงคล 

45,000  บาท 

2  ผลกระทบของฐานทัพอเมริกันตอสภาพเศรษฐกิจของ 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2505-2520 

อาจารยวิชชุลดา 
พิไลพันธ 

45,000  บาท 

ทุนนักวิจัยหนาใหมนี้ ยังเหลืออีก  6 ทุน ซ่ึงจะไดนํามาจัดสรรให คณะทางดานมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  ซ่ึงมี  4  คณะ  คือ  คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร  และคณะบริหาร 
ศาสตร  ซ่ึงจะจัดสรรโดยการทํา Workshop ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนั้น จึงขอใหทุกสาขาวิชา 
ประชาสัมพันธใหอาจารยที่สนใจเขียนเสนอโครงการใหคณะกรรมการพิจารณา โดยจะจัดสรรใหคณะละ 1 ทุน 
เปนอยางนอย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.8  ทุน Oral Presentation นําเสนองานวิจัยในตางประเทศ ป 2552 
รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  แจงที่ประชุมทราบโครงการที่ไดรับทุน Oral Presentation 

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพื่อนําเสนองานวิจัยในตางประเทศ ป 2552 
ลําดบั  ชื่อโครงการ  ผูรับผดิชอบโครงการ  งบประมาณ 
1  นําเสนอเรื่อง Natural  Setting  in  Thai  Children’s 

Literature  :Water,Ho  and  Family  in  Jane  Vejjajiva 
’sThe  Happiness  of  Kati  ณ ประเทศอังกฤษ ระหวาง 
วันที่ 12 พ.ย. 2551 ถึง 16  พ.ย. 2551 

อาจารยปรียาภรณ 
เจริญบุตร 

40,000  บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.9  สถานที่ในการสอบสัมภาษณโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา  2552 ในวันที่  18  ตุลาคม  2551 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมถึงสถานที่ในการสอบสัมภาษณโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา  2552 ในวันที่  18 
ตุลาคม  2551 ดังนี้
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สาขาวิชา  สถานที่  จํานวนโตะสัมภาษณ 
1. ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  โรงละคร  15 
2. การทองเที่ยว  ILC 106  3 
3. การพัฒนาสังคม  ดอกจาน 3  5 
4. ภาษาจีน  ดอกจาน 7  1 
5. ภาษาญี่ปุน  ดอกจาน 6  1 
6. ภาษาและและการส่ือสาร  LA 316  3 
7. นิเทศศาสตร  ดอกจาน 4  3 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.10  การสงโครงการในรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2551 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาไดรับทราบการสงโครงการในรายวิชา ภาค 

การศึกษาที่ 2/2551 แจงที่ประชุมวา ใหทุกสาขาวิชาสงโครงการในรายวิชา ของภาคการศึกษาที่ 2/2551 ภายใน 
วันที่  20  ตุลาคม  2551 ที่นักวิชาการศึกษา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.11  การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมวาไดจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร   มีรายนามคณะกรรมการดังนี้ 

1.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  ประธาน 
2.  นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค  กรรมการ 
3.  นายชญานนท  แสงศรีจันทร  กรรมการ 
4.  นายวศิน  โกมุท  กรรมการ 
5.  นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  กรรมการ 
6.  นายกันตพัฒน  ตรินันท  กรรมการ 
7.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  กรรมการ 
8.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวมลธิดา  โสภา  ผูชวยเลขานุการ
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โดยมีภาระหนาที่ คือ 
1.  กําหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร 
2.  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะศิลปศาสตรดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  พัฒนา บริหาร และติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร 
4.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใชกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
5.  จัดใหมีระบบ และกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 

ของคณะศิลปศาสตร 
6.  ประสานและแกไขปญหาและอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นในการประกันคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร ใหมี 

ความตอเนื่อง 
7.  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.12  การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม 
พ.ศ.  2549 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม 
พ.ศ.  2549  ไดขออนุมัติเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรนั้น ขณะนี้ไดรับอนุมัติแลว โดยมีผลบังคับใช 
กับนักศึกษาทุกรหัสในสาขาวิชา ตั้งแตภาคปลายปการศึกษา พ.ศ. 2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  18/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  18/2551  เมื่อวันที่ 
26  กันยายน  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  ผลการดําเนินการสอบคดัเลือกบุคคลตําแหนงอาจารย คณะศิลปศาสตร (เงินรายไดและเงินงบประมาณ 

แผนดิน)
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รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลตําแหนงอาจารย คณะศิลป 
ศาสตร (เงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน) รายละเอียด ดังนี้ 
ลําดบั  ชื่อ - สกุล  ตําแหนง  คุณวุฒิ  หมายเหตุ 
1  นายบํารุง  อํานาจเจริญฤทธ์ิ  อ.นิเทศศาสตร  ป.โท  ยังไมมารายงานตัว 
2  พนั ก ง าน เงิ นงบประมาณ 

แผนดิน 
อ.ภาษาไทย  ป.โท  สอบวันที่  15  ตุลาคม  2551 

3  ลูกจางชาวตางประเทศ  อ.ภาษาอังกฤษ  ป.ตรี  สอบวันที่  14  ตุลาคม  2551 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  โครงการบริการวิชาการ เร่ือง “เปดโลกภาษา วฒันธรรมและสังคม อาเซียน-ลุมน้ําโขง” 
ประธานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดเสนอโครงการบรกิาร 

วิชาการ เรื่อง “เปดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุมน้ําโขง”  โดยมีผูรับผิดชอบโครงการ คือ ผูชวย 
ศาสตราจารยกนกวรรณ  มะโนรมย  งบประมาณที่เสนอ 158,000 บาท นั้นขณะนี้ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 
แลว เปนจํานวน 100,000 บาท  ซ่ึงโครงการดังกลาว จะจัดขึ้นในวันที่  9 ธันวาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3  ปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธแจงที่ประชุมทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดปฏิทินการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2552  และกําหนดการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 18 
ตุลาคม 2551 นั้น ขณะนี้มีนักเรียนมาสมัครสอบโควตา คณะศิลปศาสตร จํานวน  1,700 คน ซ่ึงในปนี้หาก 
นักเรียนที่ไดรับคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะสงการดแสดงความยินดีกับผูที่สอบคัดเลือกได 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.4  การขออนุมัติอัตรากําลังเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาตามท่ีไดขออัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ในศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และงานวิเทศสัมพันธนั้น  ขณะนี้  ไดมีผูมาสมัครจํานวน  4  คน สอบ 
ขอเขียนในวันที่  15  ตุลาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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3.5  ผลการขอแกไขผลการเรียนรายวิชามนุษยกับสุนทรียภาพ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคณะ ไดใหประสานกับ  นางสาวศศิวิมล   ปาทาน 
เพ่ือยืนยันผลการเรียนในรายวิชา  1431101  มนุษยกับสุนทรียภาพ  สอนโดย อาจารยสรพจน  เสวนคุณากร นั้น 
บุคคลดังกลาวไดนําเพื่อนรวมกลุมมายืนยันแลววาไดทํางานในกลุมนั้นจริง  จึงไดแกไขเกรดเปน  C+ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.6  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 
รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดจัดสัมมนาการทําแผนกล 

ยุทธของคณะ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551  นั้นจะไดนําแผนกลยุทธดังกลาวนําเขาประชุมในวันที่  16-17  ตุลาคม 
2551 ในโครงการอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรคณะศิลปศาสตร เรื่องการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการใหเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และจึงนําขอสรุปที่ไดไปทบทวนแผนอีกครั้งใน 
วันที่  27-28  ตุลาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.7  พิจารณาคาเปาหมายของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  แจงที่ประชุมวา คาเปาหมายของตัวบงชี้การประกัน 
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ทั้ง 9 องคประกอบ ยังไมมีอาจารยทานใดใหขอเสนอแนะ และ 
ประสานงานแกไขขอมูล ดังนั้น คาเปาหมายของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 จึงเปน 
ตามเดิม ทั้งนี้ จะไดแจงเวียนคาเปาหมาย ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.8  โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแกบุคลากรคณะศิลปศาสตร 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาแจงที่ประชุมทราบวา วิทยากรที่จะมาใหความรู ใน 

โครงการอบรมใหความรูและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพแกบุคลากรคณะศิลปศาสตร ในวันที่ 16-17 
ตุลาคม 2551 คือ รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคํา  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 
ผศ.ดร. ภาวดี  ภักดี   รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในดาน 
การจัดทําแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชา และประธานหลักสูตร 
ประชาสัมพันธใหอาจารยในสาขาวิชา ทราบและเขารวมโครงการในวันและเวลาดังกลาวดวย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเร่ืองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ปการศึกษา  2550 

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณา การดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องรายงานผลการ 
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา  2550  โดยมีมติดังนี้ 

1.  ขอใหคณะที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2 .0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะ 
และรายงานผลการวิเคราะหดังกลาว เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือน 
ธันวาคม  2551 

2.  ขอใหทุกคณะ/หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานตามความเห็นของกรรมการตรวจประเมินฯ 
เพื่อกําหนดแผนในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายของคณะ/ 
หนวยงาน ใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน 

3.  มอบหมายอธิการบดีพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในการติดตามผลการ 
ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํ ากวา  2.0  โดย 
คณะทํางานชุดดังกลาว จักตองรายงานผลการดําเนินการติดตามตอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยทุก ๆ 2 เดือน ในเบื้องตน กําหนดทิศทางเพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยดําเนินงาน 
ดานประกันคุณภาพภายใน  2 ประเด็นหลัก คือ 

3.1  กลไกดานวิชาการ 
3.2  กลไกดานการบริหาร 

4.  มอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลการ 
ดําเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในรอบ 3 ปที่ผานมา โดยในการนําเสนอขอมูล 
คราวตอไป ขอใหเปนการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือจักไดพิจารณาใหขอเสนอแนะตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบงานประกันคุณภาพดําเนินการ 
4.2  การจัดสรรเงินรางวัลประจําป พ.ศ. 2550 

รองคณบดีฝายบริหาร เสนอท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
โดยงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จะจัดสรรใหขาราชการ และลูกจางประจํา ซ่ึงงบประมาณที่ไดรับแบงเปน 2 สวน 
สวนที่ 1  เปนรางวัลสําหรับความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง คณะ/สํานัก/หนวยงาน  และสวนที่ 2 
เปนรางวัลสําหรับความรับผิดชอบและทุมเท และมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ และตามภารกิจหลักฯลฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ให  หารเฉ ล่ีย คนละเทากัน  ซ่ึงจํานวนขาราชการ และ 
ลูกจางประจํา  ของคณะศิลปศาสตร  มีทั้งหมดจํานวน  41  คน
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4.3  การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจําป  2552 
รองคณบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็ม 

ศิลปวิทยา ประจําป  2552 ใหแกบุคลากรในสังกัด ที่เปนผูทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา อันไดแสดงใหประจักษ 
เปนพิเศษวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอประเทศชาติถึงขนาดควรไดรับบําเหน็จเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดย 
ผูท่ีมีสิทธิจะไดรับการเสนอช่ือจะตองมีผลงาน ดังนี้ 

1.  คิดคนความรู ระบบ กรรมวิธี หรือประดิษฐส่ิงใหมเปนผลสําเร็จ 
2.  ปรับปรุงความรู ระบบ กรรมวิธีหรือส่ิงประดิษฐใหดีขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก 
3.  ไดแสดงใหเปนที่ปรากฏวามีฝมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยา 

โดยใหคณะกรอกประวัติผูสมควรไดรับการเสนอชื่อ สงโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ 
จํานวน 15 ชุด ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2551 หากพนกําหนดจะถือวาไมประสงคเสนอช่ือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหหัวหนาสาขาวิชา ประชาสัมพันธใหอาจารยใน 
สาขาวิชาเสนอช่ือผูมีสิทธิ และใหนํารายช่ือที่เสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมครั้งตอไป 

4.4  พิจารณาโครงการที่ใชเงินหลักสูตรที่มีแผนการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการที่ใชเงินหลักสูตรที่มีแผนการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2551 
– กันยายน 2552 ดังนี้ 

โครงการ  ผูรับผดิชอบ  งบประมาณ  วันที่อนุมตัิ 
ในสาขาวิชา  วันที่จัด 

1.  ละครเวทีภาษาอังกฤษ  นายทรงพล  อินทเศียร  15,000  5 ส.ค. 51  ม.ค. 52 – ก.พ.52 

2.  ซ้ือหนังสือดานภาษาอังกฤษ 
และการส่ือสาร 

ผศ.ดร.สุพัฒน  กูเกียรติกูล  100,000  12 มิ.ย. 51  1  ต .ค .  51  – 31 
มี.ค. 52 

3.  คายภาษาอังกฤษ (สําหรับ 
นักศึกษาชั้นป 1 สาขาภาษาและ 
ว ร ร ณ ค ดี ต ะ วั น ต ก   แ ล ะ 
สาขาวิชาการทองเที่ยว) 

นางสาวสมาพร  นนทพละ  67,100  12 มิ.ย. 51  13 – 14 ธ.ค. 51 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ทั้ง 3 โครงการ และใหขอเสนอแนะสําหรับโครงการซ้ือ 
หนังดานภาษาอังกฤษและการส่ือสารวาใหปรึกษากับงานพัสดุในการจัดซ้ือหนังสือเพื่อไมใหเกิดปญหาดานการ 
เบิกจายในภายหลัง
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4.5  ขออนุมัติจัดโครงการที่ยังไมบรรจุในแผน 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 

วิเทศสัมพันธเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการที่ยังไมบรรจุในแผน คือโครงการคายภาษาญี่ปุนที่จะจัดในชวงวันที่ 
17 – 18  ตุลาคม  ตั้งแตเวลา 08.00 – 18.00 น. รวม 2 วัน ซ่ึงสาขาวิชาญี่ปุนไดเล็งเห็นถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ 
ทั้งนักศึกษาและอาสาสมัคร จึงขออนุมัติจัดโครงการคายภาษาญี่ปุนในวันและเวลาดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
4.6  การเชิญวิทยากรพิเศษ  คณะศิลปศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดรับมอบหมายจาก รองคณบดีฝายวิชาการและ 
วิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเชิญวิทยากรพิเศษ  คณะศิลปศาสตร ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551 ของ 
สาขาวิชานิเทศศาสตรและศิลปะการแสดง  ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล  รายวิชา  วันเวลา  คาใชจายรวม 
(บาท) 

1.  ดร.เสกสรร  ประเสริฐกุล 
คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มนุษยกั บสุนทรียภาพ 
หัวขอพุทธธรรมกับความ 
งามในชีวิต 

15  พ . ย .  5 1  เ ว ล า 
09.00 – 12.00 น. 

6,750 บาท 

2.  อ.ติ๊ก  แสนบุญ 
คณะศิลปประยกุตและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มนุษยกับสุนทรียภาพ  3,10,17,18,24,25พ.ย. 
51 และ 1,2  ม.ค. 52 
และ  23,24  ก.พ.52 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

12,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา  12.45  น.
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