
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร ์
  ครั้งที่  21/2551 

วันศุกรท์ี่   21   พฤศจิกายน    2551   เวลา    09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร ์

ผู้มาประชุม  
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร์  คณบดี      ประธานกรรมการ  
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
4.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ    กรรมการ 
5.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
6.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผศ.อารีรัตน์  เรืองกําเนิด หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์    กรรมการ 
8. นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 
10. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี หัวหน้าสาขาวิชาภา ษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ  
11.  นายบุณยสฤษฎ์   อเนกสุข หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว     กรรมการ 
12.  ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ  
13.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายทรงพล  อินทเศียร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   ติดราชการ  
2.  นายธีระพล  อันมัย  ผู้แทนคณาจารย์      ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายชญานนท์   แสงศรีจันทร์   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  
3.  นางสาวสารภี   ขาวดี   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
4.  นางสาวสุนิดา   สุพันธมาตย ์  กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
5.  นายประสิทธิ์   ปีปทุม   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
6.  นายธวัช   มณีผ่อง   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
7.  นางรุ่งทิพย์  อันมัย   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
8.  นางสาววิชุลดา   พิไลพันธ ์  กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
9.  นายคําล่า   มุสิกา   กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
10.  นางนีลนารา   ศรีสําราญ  นักวิชาการศึกษา 
11.  นางสาวโสภิดา  พิมประภา  นักวิชาการศึกษา    
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12.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา    09.30   น.  

  ผศ. อินทิรา     ซาฮีร์       คณบดีคณะศิลปศาสตร์       ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1   การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  และหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2551) 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร    และหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2551)  แล้ว    เมื่อวันที่  24  
ตุลาคม  2551   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การประชุมวิชาการนานาชาติ  “Seminar   on   Cultural  Diversity   of   Mekong  River : Sharing  Experiences  from  Japan   
and   Mekong   Countries”   
   ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าการจัดประชุม วิชาการ 
นานาชาติ    “Seminar   on   Cultural  Diversity   of   Mekong  River : Sharing  Experiences  from  Japan  and   Mekong   Countries” 
ว่าเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2551  ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการศูนย์วิจัย ฯ  อาจารย์จากสาขา 
วิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชามนุษยศาสตร์   โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการและ 
Dr.Peter   Vail   เป็นผู้รับผิดชอบในการเขียนโครงการฉบับสมบูรณ ์

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3   โครงการบริการวิชาการ  เร่ือง  “เปิดโลกภาษา  วัฒนธรรมและสังคม  อาเซียน-ลุ่มน้ าโขง”    
  ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง    แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าโครงการบริการ
วิชาการ   เรื่อง   “เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ําโขง”  รายละเอียดดังนี ้

1. ดําเนินการส่งจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
จํานวน  33  โรงเรียน   

2. ดําเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  ไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทย  ช่อง  11  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  3.  ออกแบบไวนิลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.4 การจัดสอบ  GAT  และ  PAT  พ.ศ. 2552  

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบถึงการจัดสอบ  GAT  และ  PAT  พ.ศ. 
2552  ว่า ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ได้ขอใหส้ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
จัดสอบ  GAT  และ  PAT  ให้กับนักเรียนระดับ ม.5  ขึ้นไป  โดยจัดสอบปีละ  3  ครั้ง  (มีนาคม  กรกฎาคม  และ
ตุลาคม)   นั้น  ทาง  สทศ.   จึงขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบ  GAT   และ  PAT    ซึ่ง  สทศ.   

จะจัดส่งรายชื่อผู้สมัครให้ศูนย์สอบประมาณเดือนพฤศจิกายน  2551  เพื่อให้ศูนย์สอบเตรียมการเกี่ยวกับสนามสอบ   

และผู้คุมสอบต่อไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที่  20/2551 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    ครั้งท่ี   

20/2551   เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง  

3.1   งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ครั้งที่  8  

  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงการจัดงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ปริญญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ครั้งที่  8  ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  3-4  พฤศจิกายน  2551  นั้น  การจัด
งานสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมบทความเพื่อจัดทําเป็นรูปเล่ม 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
3.2  ผลการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจ้งที่ประชุมทราบ ถึงผลการเดินทางไปเมือง
คุนหมิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยได้เดินทางพร้อมด้วย  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   และคณะของรอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  Yunnan   Nationalities  
University  (YNNU)  ระหว่างวันที่  12-16   พฤศจิกายน   2551   สรุปประเด็นความร่วมมือได้ดังนี ้
  1.  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะส่งร่างบันทึกความร่วมมือ ( MOU)  ให ้
YNNU  เพื่อพิจารณาและลงนาม 
  2.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะเชิญ  Asst.Prof.Lu  Sheng   คณบดีคณะอักษรศาสตร์    และ
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ของ  YNNU  มามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  2551   
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โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน   กรุงเทพ – อุบล – กรุงเทพ   ซึ่ง
ประเด็นหารือ มีดังนี้ 
                           2.1  เพื่อหารือและประสานความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร ์
                           2.2  เพื่อหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท  
                                  เพ่ือเกบ็ข้อมูลการทําวิจยั 
                           2.3  เพื่อหารือการทําวิจัยร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

3. นักศึกษาระดับปริญญาโท ของ  YNNU  มีความสนใจจะเก็บข้อมูลการวิจัย ที่มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ซึ่งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อบ.  จะดําเนินการส่งใบสมัครไปที่  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) และหาก สกอ.  ประกาศเรียบร้อยแล้ว  นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ  จะส่งประกาศให้  YNNU  ต่อไป 
  ทั้งนี้   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งสิ้น  จํานวน  37,800  บาท 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 
3.3   รายชื่อแขกที่เชิญมาป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    ประจ าปีการศึกษา    2550 
 ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่ง รายชื่อแขกที่จะเชิญมาเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร    ประจําปีการศึกษา   2550   ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
3.4   การเสนอโครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ที่ของบประมาณสนับสนุนเกิน   10,000  บาท   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาที่จะเสนอโครงการ 
ในรายวิชา/หลักสูตร  ทีข่องบประมาณสนับสนุนเกิน  10,000  บาท  ขอให้ส่งโครงการให้งานวิชาการรวบรวม 
ภายในวันที่  28  พฤศจิกายน  2551  เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งต่อไป  
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  2552   

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น   

ประจําปีงบประมาณ    2552    ซึ่งแบ่งออกเป็น  5    กลุ่ม   ดังนี้   กลุ่มข้าราชการ ระดับ  6-8    กลุ่มข้าราชการ ระดับ  1-5     
กลุ่มลูกจ้างประจํา    กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย    และกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว         

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อ  ดังนี้ 

 1.  ข้าราชการ  ระดับ  6-8        ขอเสนอชื่อ    นายเมชฌ    สอดส่องกฤษ  

2.  ข้าราชการ  ระดับ  1-5        ขอเสนอชื่อ    นางปาณฑรา   ศิริทว ี

3.  ลูกจ้างประจํา       ขอเสนอชื่อ    นางโสภาวรรณ   เหล่าบุตรด ี

  4.  พนักงานมหาวิทยาลัย        ขอเสนอชื่อ    นางนุชนารถ   โหตระไวศยะ 
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  5.  ลูกจ้างชั่วคราว      ขอเสนอชื่อ    นายสุภนา    เงินมั่งคั่ง 
 

4..2     ขออนุมัติให้บริการถ่ายเอกสารบริเวณโรงอาหารคณะศิลปศาสตร์    

  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณา การขออนุมัติให้บริการถ่ายเอกสารบริเวณโรงอาหารคณะศิลป
ศาสตร์    ซึ่ง  นางรุ่งนภา   ศรีสุรัตน์   แจ้งความประสงค์จะให้บริการถ่ายเอกสารในบริเวณดังกล่าว 

     มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติให้มีร้านถ่ายเอกสารบริเวณโรงอาหารคณะ  แต่
เห็นชอบให้เพิ่มร้านถ่ายเอกสารอีก  1  แห่ง  บริเวณหน้าศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง   ชั้น  2  อาคารปฏิบัติการ
ทางภาษา   ทั้งนี้  คณะจะทําประกาศประชาสัมพันธ์ต่อไป 

  

 4.3   ขอส่งผลการเรียน        
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอส่งผลการเรียน       ภาค 

การศึกษาที่    1/2551    จํานวน  3  รายวิชา   ดังนี้ 

ล าดับท่ี ชื่อวิชา ผู้สอน 

1 English  for Tourism   (ส่งเพิ่ม) นางสาวอรุณี   ยี่ทอง 

2 Human Wisdom and  Behavior นายจักเรศ   อิฐรัตน์ 

3 การศึกษาอิสระเพื่อการท่องเที่ยว นางสาวนวทิวา   พลทม 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

4.4   ขออนุมัติเปิดรายวิชาที่มีในหลักสูตรแต่ไม่เคยเปิดสอน  ปีการศึกษา  2/2551 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปิดรายวิชาที่ม ี

ในหลักสูตรแต่ไม่เคยเปิดสอน  ปีการศึกษา  2/2551   จํานวน  15  รายวิชา   ดังนี้ 
            

ล าดับท่ี ชื่อวิชา ผู้สอน 

1 นิทานพ้ืนบ้านไทย นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา 

2 ศิลปะการจัดอบรมและจัดประชุม นายสัมพันธ์ สุวรรณเลิศ 

3 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2 Miss Wang wei 

4 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 Miss Su shi yi 

5 การเขียนพู่กันจีน นางสาววกุล   ธีระวงศกร 
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ล าดับท่ี ชื่อวิชา ผู้สอน 

6 เรื่องสั้นจีนสมัยใหม่ Miss Wang wei 

7 ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ 

8 การศึกษาอิสระ นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ และคณะ 

9 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น นางสาวเสาวลักษณ์  หีบแก้ว 

10 การสื่อสารกับการพัฒนา นางนริศรา  และนางสาวจีณัฐชะญา 

11 สื่อใหม่ นางสาวกัญศลักษณ์  และนายธีระพล 

12 เครื่องประกอบฉากและเครื่องแต่งกายสําหรับการแสดง ผศ.อารีรัตน์ และ นายสรพจน์ 

13 การกํากับการแสดง 1 ผศ.อารีรัตน์   เรืองกําเนิด และคณะ 

14 ดนตรีและเสียงสําหรับการแสดง ผศ.อารีรัตน์  และนายพัน 

15 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการร์ปัจจุบัน นายธีรพล  อันมัย 
 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิ
 

4.5  การพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์    ปีการศึกษา  2552  

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณารายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์จะ
เสนอเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปีการศึกษา 2552   โดยผู้แทนแต่ละกลุ่มวิชานําเสนอต่อที่ประชุม 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ  ผลการพิจารณาเป็นดังนี้  
 
 

กลุ่มวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  ผลการพิจารณา  
ภาษาไทย  
 

1. 1411101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  3(3-0-6) ผ่าน 
 

2. 1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  2(2-0-4) ผ่าน 
 

ภาษาอังกฤษ  1. 1421001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) ผ่านและที่ประชุมเสนอให้
แก้ไขแบบฟอร์ม วช.01 และ
เกรดในรายวิชาดังกล่าว เป็น  S 
หรือ  U  

2. 1421002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) ผ่านและที่ประชุมเสนอให้
แก้ไขแบบฟอร์ม วช.01 และ
เกรดในรายวิชาดังกล่าว เป็น  S 
หรือ  U 
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กลุ่มวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  ผลการพิจารณา  
มนุษยศาสตร์  1. 1431110 มนุษย์กับการเหตุผล  3(3-0-6) ผ่าน และที่ประชุมเสนอให้

แก้ไขแบบฟอร์มวช.01  
2. 1431102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม  3(3-0-6) ผ่าน และที่ประชุมเสนอให้

ปรับเนื้อหาให้มีรายละเอียด
สอดคล้องกับหัวข้อใหญ่  

3. 1432101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ  3(3-0-6) ผ่าน  
 

4. 1432100 มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6) ผ่านและที่ประชุมเสนอให้เพิ่ม
เนื้อหาในส่วนของอารยธรรม
จีน   

5 1438000 ศิลปะกับการพัฒนาอารมณ ์ 3(3-0-6) ที่ประชุมขอให้ปรับเนื้อหาให้
เป็นศิลปะแขนงต่าง ๆ  ท่ี
สามารถพัฒนาอารมณ์ผู้เรียนได้  
 

6. 1435100 ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6) ผ่าน และที่ประชุมเสนอให้ใช้
ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Music & 
Humanity   

7. 1432101 วัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) ผ่าน และที่ประชุมเสนอให้
ปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบาย
รายวิชาใหม ่
 

สังคมศาสตร์  1. 1441100 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) ผ่าน 
2. 1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  3(3-0-6) ผ่าน 
3. 1443200 กฎหมายกับสังคม  3(3-0-6) ผ่าน โดยขอยืนยันการใช้ชื่อ

วิชาเป็นกฎหมายกับสังคม  
4. 144510 พลวัตสังคมไทย  3(3-0-6) ผ่าน  
5. 1446101 ศิลปะการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) ผ่าน  
6. 1447101 สารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน  

3(3-0-6) ผ่าน  

7. 1447200 มนุษย์กับการสื่อสาร  3(3-0-6) ผ่าน  
8. 1700100 การจัดการสมัยใหม่   ผ่าน  
9.1708200 การพุทธเศรษฐศาสตร์และ  ผ่าน  
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เศรษฐกิจพอเพียง  
10.1703110 ทักษะการเงินที่จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน  

 ที่ประชุมเสนอให้ปรับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาใหม่ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้ใน
ส่วนของเนื้อหาวิชา จะเสนอให้
คณะกรรมการศึกษาทั่วไป
ระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

พลศึกษา  1. 1439100 การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  

1(0-2-3)  ผ่าน  

2. 1439101 กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-3) ผ่าน  
 
ทั้งนี ้   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์     แจ้งว่าหากรายวิชาใดมีความถูกต้องทัง้ 

เนื้อหาและแบบฟอร์ม ขอให้ส่ง วช. 01 พร้อม File ข้อมูล ได้ที่คุณนีลนารา ศรีสําราญ   ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2551  และหากรายวิชาใดที่มีข้อแก้ไข   ให้ส่งได้ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551   เพื่อฝ่ายวิชาการคณะศิลป
ศาสตร์จะได้ส่งข้อมูลรายวิชาดังกล่าวไปยังงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2551      
  

4.6   แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการจบ พ้นสภาพหรือลาออกโดยค้างส่งทรัพยากร 

 ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณา ถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการจบ พ้น
สภาพหรือลาออกโดยค้างส่งทรัพยากร  เนื่องจากศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  ได้ตรวจสอบรายการหนังสือคง
ค้างที่สมาชิกได้ยืมไปจากศูนย์ ฯ  พบว่ามีสมาชิกบางคน  ได้ถูกถอนชื่อ / ลาออก / พ้นสภาพ  และจบการศึกษาไป
โดยยังไม่ได้นําส่งคืนทรัพยากรของศูนย์ ฯ  ดังนั้น  เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก   ศูนย์ ฯ จึงเสนอ
แนวทางการปฏิบัติงาน   (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง  ประสานกับสํานักวิทย
บริการ   เพื่อตรวจสอบหนี้สินกับศูนย์  และกรณีนักศึกษาพ้นสภาพไปแล้วไม่สามารถติดตามได้  ให้ศูนย์ ฯ 
จําหน่ายเป็นหนังสือสูญหาย 

 

 4.7   การจัดสรรงบประมาณส าหรับการสั่งซื้อหนังสือประจ าปีงบประมาณ  2552    

 ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรงบประมาณสําหรับการสั่งซ้ือหนังสือประจําปี
งบประมาณ   2552   ซึ่งสํานักวิทยบริการ  ได้แจ้งว่าคณะได้รับจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อวัสดุตํารา  
ประเภทหนังสือ  ประจําปีงบประมาณ  2552  เป็นเงินจํานวน  651,793  บาท  และมีรายการคงค้างการส่ังซื้อ  
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เนื่องจากอยู่ระหว่างหาแหล่งจัดซื้อ / การเสนอราคา และคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ  จํานวน  501  รายการ  
จึงขอให้คณะพิจารณารายการคงค้างเดิมของปีงบประมาณ  2551  เพื่อยืนยันการสั่งซ้ือโดยใช้งบประมาณที่คณะ
ได้รับจัดสรรในปี  2552  ต่อไป 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชา  แจ้งคณาจารย์ในสาขาวิชา  เพื่อ
ตรวจสอบและยืนยันรายการหนังสือ   ที่ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง    ภายในวันที่  15   ธันวาคม  2551  
 

4..8  ประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  เกณฑ์ในการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย  จากงบประมาณเงินรายได้   

และประกาศคณะศิลปศาสตร์   เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากงบประมาณเงินรายได้   
   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  เกณฑ์ใน 
การจัดทําโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย   จากงบประมาณเงินรายได้   และประกาศคณะศิลปศาสตร์   เรื่อง   การให้ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากงบประมาณเงินรายได้   เพื่อให้ครอบคลุมและสะดวกต่อการเบิกจ่าย โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ   
2552   เป็นต้นไป 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิ
 

4.9   โครงการงานกิจการนักศึกษา     

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา   เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการ
งานกิจการนักศึกษา    จํานวน  2   โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่  23  ธันวาคม  2551 

ใช้งบประมาณ   50,000  บาท 

2. โครงการเรียนโยคะสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   ระหว่างเดือนธันวาคม   2551   ถึง 

เดือนกุมพันธ์   2552    ทุกวันอังคาร เวลา  17.30-18.30  น.   ใช้งบประมาณ   1,000  บาท 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ  และเห็นชอบให้ปรับโครงการ   ดังนี้ 

 1.  ให้เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์  เป็นคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 

  2.  ให้ตรวจสอบช่วงเวลาเรียนของโครงการเรียนโยคะสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ว่า
สถานที่ในการจัดโครงการซํ้าซ้อนกับการเรียนการสอนวิชาอื่นหรือไม่    
 

4.10   การประชุมวิชาการนานาชาติและจัดนิทรรศการ  เรื่อง  “การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ าโขง” 

  ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง    เสนอที่ประชุมพิจารณา แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนประจําปีงบประมาณ  2553  ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  ชื่อโครงการ   การประชุม
วิชาการนานาชาติและจัดนิทรรศการ     เรื่อง     “การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ําโขง”   
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ระยะเวลาในการเตรียมงานตั้งแต่มกราคม  2552 – กุมภาพันธ์  2553   จะจัดการประชุมระหว่างวันที่   18-19  
มีนาคม  2553  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   1,176,480   บาท     

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการและเนื่องจากใน พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จะครบรอบ  20  ปี  จึงเสนอให้ของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  1  ล้านบาท   
 

4.11    โครงการ   The  3rd   Southeast   Asian   Field   School    

 ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง       เสนอที่ประชุมพิจารณา โครงการ  The 3rd   
Southeast  Asian  Field   School ซึ่งเป็นโครงการที่  Dr.Philip  Hirsch  จาก  The  Department  of  Geography,Faculty  
of  Geo-sciences, University  of  Sydney  เป็นผู้คิดริเริ่มโครงการ  โดยนํานักศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย
มาทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  โดยจะมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  คือ    นักศึกษาออสเตรเลีย  จํานวน  24  คน  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  12  คน  และ
นักศึกษาลาวจํานวน  12  คน    จะจัดระหว่างวันที่  22-28  มกราคม  2552   ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกนักศึกษาจํานวน  
1  คน  จากจํานวนนักศึกษา  12  คน  เพื่อไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา  1  เดือน  โดย  University  
of  Sydney   จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียทั้งหมด  จึงเสนอขอให้ที่ประชุม
พิจารณาค่าเดินทางไป-กลับ  กรุงเทพ – ซิดนีย์     

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด  กรุงเทพ-
ซิดนีย์-กรุงเทพ   ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริม  ฯ    

ระเบียบวาระที่  5     เรื่องอื่น ๆ   

5.1   การขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก      เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   กรณีนางสาวพฤกษพรรณ   บรรเทาทุกข์  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร   ได้รับทุนการศึกษาภาษาอังกฤษจาก  University  of  Queenland   ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเวลา  5  
สัปดาห์   โดยค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบคือ  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน  ดังนั้น  จึงขอรับการสนับสนุนค่า
เดินทาง ไป-กลับ   กรุงเทพ – ออสเตรเลีย    

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด  กรุงเทพ-
ออสเตรเลีย -กรุงเทพ   ให้แก่นักศึกษา  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริม  ฯ   ทั้งนี้  ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติมว่าในกรณีที่
สาขาวิชาใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากคณะเมื่อได้รับรางวัล   จะต้องแจ้งประธาน
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า   

5.2   การจัดงานปีใหม่และวันท าบุญครบรอบคณะ   
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   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดงานปีใหม่และวันทําบุญ
ครบรอบคณะ โดยเสนอจดัวนัเดียวกนั คือ วนัที ่ 26  ธันวาคม  2551   

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติในหลักการ  โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 

5.3   การเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย  โดยเสนอได้ไม่น้อยกว่า  1  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน   กําหนดส่งภายในวันที่  15  ธันวาคม  2551 

ซึ่งคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีดังนี ้

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

2. มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย 

3. มีความเช่ียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

4. เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

5. เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย 

   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอรายชื่อในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
5.4   การเสนอโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวัน 
ออก  ได้เสนอโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน  4  โครงการ  ดังนี ้

1.  โครงการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2553  “สัมมนาเพื่อการเรียนการสอนภาษา”   เสนอ 
เป็นโครงการชุด 

2.  โครงการบริการวิชาการ  ปีงบประมาณ 2553  “ประชุมทางวิชาการภาษาและวรรณกรรม 
ตะวันออก” 

3.  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ปีงบประมาณ 2553   “เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรม 
ตะวันออก  ครั้งท่ี  4  ตอน  “เพลงสื่อรักสร้างโลก” 

4.  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ปีงบประมาณ 2553   “ชุมนุมเรื่องเล่าชาวชาติพันธุ์อีสาน 
ใต้  ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ” 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     

ปิดประชุมเวลา        13.40     น.  
 
 


