
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  23/2551 

วันศุกรที่  19  ธนัวาคม  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.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจัยและกจิการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
6.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
7.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
8.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
9.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
10. นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
11.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
12.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
13.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
14. นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นายพฤกษ   เถาถวิล  ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 
เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  9/2551 
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2551  เมื่อวันที่  22
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พฤศจิกายน  2551  วาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการพืน้ที่ปาตนน้ํา  (รองกอ)  โดยมีมติใหมหาวิทยาลัยจัดสรร 
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการพฒันาพื้นที่ปาตนน้ํา (รองกอ) ใหกับคณะกรรมการ ฯ  โดยแบงคณะกรรม 
การเปน  2  ชุด  คือคณะทํางานการจัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะบุคคลเพ่ือการบริหารจดัการพืน้ที่ปาตนน้ํา 
(รองกอ)  เพ่ือดําเนินการขยายพื้นที่ปลูกพืชยืนตน พืชสมุนไพร ไมลมลุก พืชพลังงานทดแทนเพ่ือใหเกิดเปนรายได 
เสริม ใหกับมหาวิทยาลัยและชุมชนตอไป ท้ังนี้  ตัวแทนของคณะที่รวมเปนคณะทํางานกับมหาวิทยาลัย คือ นาย 
บุณยสฤษฏ  อเนกสุข 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.2  แจงความเห็นของอธิการบดีเกีย่วกบัธุรกิจการติวของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชมุทราบถึงความเห็นของอธิการบดีเกี่ยวกับ 

ธุรกิจการตวิของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาตามท่ีไดมีอาจารยกลุมหนึ่งประกาศรับตวิใหนักศกึษา  ในวิชา 
General I Mathemetics  และ  Fundamental English I  โดยเก็บคาตวิและรับประกนัการสอบผานในวิชาดังกลาว 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวขัดตอจรรยาบรรณของอาจารยมหาวทิยาลัย  ดังนั้น  อธิการบดีจึงใหฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยแจงคณบดีที่เกี่ยวของทราบและหามอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการธุรกิจการตวิเชนนี้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3  ขอความอนุเคราะหยายสถานทีก่ารใชงานครุภัณฑระหวางหนวยงาน 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบถึงการขอความอนุเคราะหยายสถานที่การใชงานครภุัณฑ 

ระหวางหนวยงาน วา มหาวิทยาลัยขอยายสถานที่การใชรถตู  ทะเบียน ม-3950  อุบลราชธานี  จากคณะศิลปศาสตร 

ไปใชงานที่งานกิจการนกัศกึษา  เพื่อใชเปนรถฉกุเฉิน รับ-สง นักศึกษาซ่ึงปวยหรือประสบอุบัติเหตุ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.4  ตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ของสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2551 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา  แจงที่ประชุมทราบถึงตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา 2551  รายละเอียดดังนี้ 
องคประกอบที่  1  วิสัยทัศน  พันธกจิ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ  ตัวบงชี้ที่  1.3 
องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน ตัวบงช้ีที่  2.1  2.1.1  2.1.2   2.2  2.2.2  2.3   2.4   2.5  2.6 

2.12  และ 2.13 
องคประกอบที่ 3  พัฒนานกัศึกษา  ตัวบงชี้ท่ี  3.1 
องคประกอบที่  4  การวิจยั   ตัวบงชี้ที่  4.3  4.3.1  4.3.2  และ 4.4 
องคประกอบที่  5  บริการวิชาการ  ตวับงชี้ที่  5.1.1   5.2  และ 5.3 
องคประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ   ตวับงชี้ที่  7.4.1
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบใหงานประกันคุณภาพ ฯ ประสานกับ 

สาขาวิชาเพื่อเตรียมจัดทํา  SAR  ตอไป 

1.5  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา  แจงที่ประชุมทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังนี้ 
1. นําเสนอตัวบงชี้ที่ไดคะแนน1ในป 2550  และคาดวาจะไดคาคะแนน2 ภายใน 1 ป  ไดแก   ตัวบงชี้ที่ 

1.1   1.2   2.3    2.7   2.8    3.1    5.3   5.4    7.1   7.2    7.6   7.7  7.8   8.2  และ 9.2 
2.  นําเสนอตัวบงชี้ที่ไดคะแนน1ในป 2550  และคาดวาจะไดคาคะแนน2 ภายใน 2-3 ป  ไดแก   ตัวบงชี้ 

ที่  2.1.2   4.3.1    4.3.2   7.3    7.9  และ 8.1 
3.  นําเสนอตัวบงชี้ที่ไดคะแนน1ในป 2550  และคาดวาจะไดคาคะแนน2 ภายใน 5 ป  ไดแก   ตัวบงชี้ที่ 

2.5   2.6   4.4  และ 4.5 
4.  นําเสนอตัวบงชี้ท่ีคณะศิลปศาสตร  เสนอวาควรมกีารดาํเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก 

ตัวบงช้ีที่  1.2   2.4    8.2   8.2.1  และ  8.2.2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ  ทั้งนี้      คณบดีจะนําเสนอตัวชี้วัดดังกลาวตอสภา 

มหาวิทยาลัย ในวันที่  25  ธันวาคม  2551  ผลการประชุมเปนอยางไรจะแจงใหสาขาวิชาทราบอีกครั้ง 

1.6  การเซ็นสัญญาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกบัมหาวิทยาลยัในตางประเทศ 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 

คณะศิลปศาสตร  จะเจรจาลงนามสัญญาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศคือ  Danang 
University of   Technology ประเทศเวียดนาม  และUniversity  of  Queensland  ประเทศออสเตรเลีย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.7  กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําป 2552 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําป 

2552  ดังนี้ 

คร้ังที่  วันที่  หมายเหตุ 
1/2552  9  มกราคม  2552  หากมีวาระเพื่อพิจารณาดวน 

จะขอเชิญประชุม 
เปนกรณีพิเศษ 

2/2552  6  กุมภาพันธ  2552 
3/2552  6  มีนาคม  2552 
4/2552  3  เมษายน  2552 
5/2552  1  พฤษภาคม  2552
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คร้ังที่  วันที่  หมายเหตุ 
6/2552  5  มิถุนายน  2552  หากมีวาระเพื่อพิจารณาดวน 

จะขอเชิญประชุม 
เปนกรณีพิเศษ 

7/2552  3  กรกฎาคม  2552 
8/2552  7  สิงหาคม  2552 
9/2552  4  กันยายน  2552 
10/2552  2  ตุลาคม  2552 
11/2552  6  พฤศจิกายน  2552 
12/2552  4  ธันวาคม  2552 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.8  รายชื่อหนวยงานตาง ๆ   ที่คณะจะสวัสดีปใหม  พ.ศ. 2552 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบรายชื่อหนวยงานตาง ๆ   ที่คณะจะสวัสดีปใหม  พ.ศ. 2552 

จํานวน  25  หนวยงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.9  รายงานผลการดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวธิีรับตรง  ปการศึกษา2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบรายงานผลการดําเนินการคัดเลือก 

บุคคลเขาศึกษา  โดยวิธีรับตรง  ปการศกึษา2552  (ขอมูล ณ วนัที่  18  ธันวาคม  2551)  โดยแผนการรับนักศกึษาของ 
คณะศิลปศาสตร  เปนจํานวน  287  คน  แตมีผูยนืยันสิทธ์ิ  จํานวน  169  คน  ซ่ึงคณะศิลปศาสตร  จัดอยูในลําดับ 
ที่ 7  จากทั้งหมด  10  ลําดับ  ท่ีมีนักศกึษายืนยันสิทธ์ิ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.10  การเปนเจาภาพรวมกบัมหาวิทยาลยัในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับลุมน้ําโขง 
ประธานศูนยวจิัยสังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง แจงที่ประชุมทราบการเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับลุมน้ําโขง  โดยสถาบันลุมน้ําโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และศูนยวจิัย 
สังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ไดประชุมหารือรวมกันเมื่อวนัที่  8  ธันวาคม  2551  วาจะจดัใหมีการประชุม 
International  Conference  ภายใตหวัขอการพัฒนาและผลกระทบตอประเทศในลุมน้ําโขง    ระหวางวนัที่  19-20 
มีนาคม  2552  โดยจะแบงการประชุมเปน  3  กลุม ไดแก  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ 
และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  จะรับผิดชอบประสานงาน 
เชิญวิทยากร ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งนี้  จะประชุมกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  22/2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 

22/2551  เม่ือวันที่  4  ธันวาคม  2551 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
3.1  การตอบรับการรวมถายภาพกบับัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาปการศึกษา  2550 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ประชุมทราบวามีอาจารยตอบรับการรวมถาย 
ภาพกับบณัฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา  2550  มายังงานวิชาการคณะแลวประมาณ  20  คน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.2  การสงขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร   ปการศึกษา 2552 
หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการติดตามการสงประมวลรายวิชา 

มนุษยกับอารยธรรมแลว แตยังแกไขไมเรียบรอย  ดังนั้น  จึงขอใหงานวิชาการคณะติดตามจากอาจารยผูสอนตอไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3  โครงการงานกิจการนกัศึกษา 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานักศึกษา  แจงที่ประชุมทราบวาโครงการ 

รับขวัญบัณฑิต  จะจัดขึ้นในวันที่  22  ธันวาคม  2551  ขอใหหัวหนาสาขาประชาสัมพันธใหนักศึกษาในหลักสูตร 
เขารวมรับฟงกิจกรรมจากพี่สูนองในชวงเชาท่ีคณะ  สวนงานเล้ียงกลางคืน  จัดที่โรงแรมอุบลอินเตอรเนชั่นแนล 
และจะมีรถบริการรับ-สง ที่โรงแรม  จํานวน  2  เท่ียว  ทั้งนี้  หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร  ไดมอบเงินสวนตัว 
ใหแกนักศึกษาเพื่อซ้ืออาหารวางดวย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.4  The Southeast   Asian   Field   School  2009  Program 

ประธานศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  แจงที่ประชุมทราบวาใบสมัครเพื่อรับสมัคร 
นักศึกษาเขารวมโครงการ  The  Southeast   Asian   Field   School   2009  Program  จํานวน  50  ใบ  มีนักศึกษาที่สนใจ 
ขอรับไปหมดแลว  แตยังไมมีผูมายื่นใบสมัคร  ทั้งนี้  หมดเขตรับสมัครในวันที่  25  ธันวาคม  2551 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.5  การเสนอรายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาสังคมศาสตร  เสนอช่ือ คุณพอทองเจริญ
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สีหาธรรม  เพ่ือเปนคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ จะไดเสนอช่ือไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.6  ขออนุมตัิโครงการโดยใชเงินหลักสูตร 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ท่ีประชุมไดอนุมัตใินหลักการโครงการ 
การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมไทย “แคมของ”  แตใหปรับโครงการบางสวน  นั้น  ไดดําเนินการปรับเรียบรอยแลวและ 
ไดปรับลดงบประมาณ  จาก  41,856 บาท    เปน  36,832  บาท  และการเงินตรวจสอบโครงการแลว 

สวนโครงการเสริมทักษะการอานและการเขียนอักษรคันจใินภาษาญี่ปุน หัวหนาสาขาวิชาภาษา 
และวรรณคดีตะวันออก  ไดแจงที่ประชุมทราบวาไดแจงใหผูรับผิดชอบโครงการรับทราบมติที่ประชุมแลววา 
อนุมัติโครงการตั้งแตวันที่เปนมติของสาขาวิชา 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  อัตราคาจางและคาเชาบานลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ  ประจําปงบประมาณ 2552 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาอัตราคาจางและคาเชาบานลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ  ประจําป 
งบประมาณ  2552  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับอัตราคาจางและคาเชาบาน  ของลูกจางชั่วคราวชาว 
ตางประเทศ  ทั้งสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกและสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ใหเปนอัตราเดียวกัน   โดย 
ขอใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางและการกําหนดภาระงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น พรอมทั้งตรวจสอบดวยวา 
สาขานั้นมีความจําเปนมากนอยเพียงใด ในการจางอาจารยชาวตางประเทศ 
4.2  แจงเวียนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  9/2551 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2551 วา  สภามหาวิทยาลัยได 
มอบหมายใหอธิการบดี  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะศิลป 
ศาสตร  และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   คัดเลือกอาจารยเพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางาน  โดยมีหนาที่กําหนด 
แนวทางเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร  เพื่อใหเกิดแรงผลักดันในการจัดทําโรงเรียนสวัสดิการ โดยนํามาบูรณา 
การรวมกับโครงการพัฒนาพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ)  โดยเนนการพัฒนาที่เปนรูปธรรมมากขึ้น  กําหนดใหจัดโครงการในเดือน 
มกราคม 2552  ดังนั้น  ประธาน  จึงเสนอวาจะพัฒนาพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ)  ในเชิงทองเที่ยว   โดยจะมอบหมายใหสาขาวิชา 
ทองเที่ยวประสานงานกับคณะเกษตรศาสตร 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหพัฒนากิจกรรมในเชิงทองเที่ยว   เพื่อนําเสนอตอสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป
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4.3  ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติใชเงินจากงบกลางของคณะ 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการและขอ 

อนุมัติใชเงินจากงบกลางของคณะ  ซ่ึงนายเมธี   แกนสาร   ขออนุมัติโครงการพี่เล้ียงวิทยาทาน  โดยขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากคณะ  เปนจํานวนเงิน  25,000  บาท  โดยใชเงินงบประมาณ  23,000  บาท  และเงิน 
รายได  2,000 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของคณะ  โดย 
ใหตรวจสอบเรื่องการเบิกจายกับงานการเงินอีกครั้ง  และประชาสัมพันธใหนักศึกษาในคณะรับทราบ 
4.4  ขอสงผลการเรียน 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขอสงผลการเรียน  ภาคการศึกษา 
ที่  1/2551  จํานวน  2  รายวิชา   ดังนี้ 

ที่  วิชา  กลุมการเรียน  ผูสอน  จํานวนนักศึกษา (คน) 
1  1431101 มนุษยกับสุนทรียภาพ  1  นายสรพจน เสวนคุณากร  256 

2  นายสรพจน เสวนคุณากร  272 
3  นายสรพจน เสวนคุณากร  3 

2  1432100 มนุษยกับอารยธรรม  1  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  202 
2  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  199 
3  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  186 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

4.5  ขออนุมัติเบิกคาสอนเกินที่เกนิเกณฑที่กําหนดให 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมตัิเบิกคาสอนเกินของ 

อาจารยที่มีภาระงานสอนเกินเกณฑทีก่ําหนดไว  ดังนี้ 

ที่  ช่ือ-สกุล  ภาระงาน  หมายเหตุ 
1  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร  15  ขอเบิกคาสอนเกิน 5 หนวยกิต/สัปดาห 
2  นายอธิคม  คงดี  15  ขอเบิกคาสอนเกิน 5 หนวยกิต/สัปดาห 
3  นางสาวหทัยรัตน  ม่ันอาจ  13.5  ขอเบิกคาสอนเกิน 3.5 หนวยกิต/สัปดาห 
4  นายบุณยสฤษฎ  อเนกสุข  10  ขอเบิกคาสอนเกิน  2  หนวยกิต/สัปดาห 

คิดฐาน  8  (ในฐานะหัวหนาสาขาวิชา) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และเห็นชอบใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตของ นางสาว 
หทัยรัตน  มั่นอาจ  หากถูกตองใหอนุมัติเบิกได  โดยไมตองนําเขาพิจารณาอีกครั้ง
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4.6  คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร  คณะกรรมการแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  และ 
คณะกรรมการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันของคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร  คณะกรรมการแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  และคณะกรรมการวางแผนการใช 
ทรัพยากรรวมกันของคณะศิลปศาสตร  โดยนําเสนอรางคําส่ังคณะกรรมการ ฯ  และปฏิทินการปฏิบัติงาน  ประจําป 
2552  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 
1.  ใหปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยใหแสดงความเช่ือมโยงกันดานแผนกลยุทธ 
2.  เพิ่ม  ดร.ชาญวิทย   เกษตรศิริ   เปนกรรมการ  ในคําส่ังคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทํา 

แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร 
3.  ใหเพิ่มการมีสวนรวมของสาขาวิชาและสํานักคณบดี  ในคําส่ังคณะกรรมการแผนกลยุทธคณะ 

ศิลปศาสตร 
4.  เพิ่มประธานศูนยตาง ๆ  ในคําส่ังคณะกรรมการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันของคณะศิลป 

ศาสตร 

4.7  โครงการงานกิจการนักศกึษา 
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการงาน 

กิจการนักศกึษา  จํานวน  7  โครงการ   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

ชื่อโครงการ  ระยะเวลาที่จัด  งบประมาณที่ไดรับ 
อนุมัติ (บาท) 

ผลการพิจารณา 

1. พัฒนานักศึกษา  (รักษศิลปศาสตร 
และประเพณีวันปใหม) 

27  ธ.ค.  2551  35,000  อนุมัติ 

2. รณรงคการแตงกายและมารยาท 
นักศึกษา 

ม.ค. – มี.ค. 2552  16,400  อนุมัติ และใหเพ่ิมการประกวดเขียน 
โครงการรณรงค  ดังนี้ 

1. ชนะเลิศ  2,000 บาท 

2.  รองชนะเลิศอันดับ 1  1,500  บาท 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2  1,000  บาท
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ชื่อโครงการ  ระยะเวลาที่จัด  งบประมาณที่ไดรับ 
อนุมัติ (บาท) 

ผลการพิจารณา 

3.  เตรียมพรอมการเปนบัณฑิตและ 
ปจฉิมนิเทศดอกจานชอที่  9 

21 ม.ค. 2552  และ 
20  ก.พ. 2552 

ไมเกิน  55,000 
(เบิกจายตามจริง) 

อนุมัติ  และขอใหเพิ่มวิทยากร จาก 
สํานักงานจังหวัด  ทองถิ่น  และ 
เอกชน  อยางละ  1 คน 

4.  เครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับนักศึกษา 

22  ม.ค. 2552  14,200  อนุมัติ  และใหเพ่ิมคณะศิลปะประยุกต 
และออกแบบเปนผูรวมโครงการ 

5.  อบรมวินัยจราจรและสอบใบขับขี่  22-23  ม.ค. 2552  5,000  อนุมัติ 

6.  พัฒนาทักษะคุณธรรมจริยธรรม  29  ม.ค.  2552  20,740  อนุมัติ 

7.  คายคุณธรรม  (ธรรมะบัณฑิตพัฒนา 
จิตใจ) 

6-10  ก.พ. 2552  28,480  อนุมัติ  แตขอใหปรับชวงเวลาที่ 
จัดเปนประมาณเดือนมีนาคม  2552 

หลังจากสอบปลายภาค 

4.8  ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑเพื่อดําเนินงานบริษัททัวรจําลอง 
หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑเพื่อดําเนินงานบรษิัท 

ทัวรจําลอง  โดยนางสาวนวทิวา  พลทม  อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว  ซ่ึงดํารงตําแหนงผูจัดการบรษิัททัวรจําลอง 
ไดขออนุมัติซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  2  เครื่อง  และเครื่องสแกน ปริ้นเตอร  ถายเอกสาร  (All In One) จํานวน 
1  เครื่อง  รวมเปนเงินจํานวน  51,900  บาท  เพ่ือใชในการดําเนินงานของบริษัททวัรจําลอง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 
1.  ใหบริษัททวัรจําลองศึกษาการระดมทนุ  จากหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.  จัดทําแผนการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  เสนอมาที่คณะโดยคณะจะใหกูยืมเงินเพื่อ 

ดําเนินการภายในระยะเวลา  2  ป  ซ่ึงในปแรกบรษิัททัวรจําลองยังไมตองชําระเงิน  ใหเริ่มชําระในปที่  2  อัตรา 
ดอกเบี้ยเดือนละ  0.5  บาท ตอเดือน  โดยในชวงเวลานี้อนมุัติใหซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1  เครื่อง กอน  และ 
ใหทบทวนการซ้ือเครื่องปริ้นเตอร  แยกจากเครื่องสแกน 

4.9  การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาสังคม ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  รายละเอียด  ดังนี้ 
แตเดิมนั้นหลักสูตรไดแบงเปน 4  สาขาวิชาเอก  คือ  1.  วิชาเอกภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  2. 

วิชาเอกสังคมศาสตรสุขภาพ  3. วิชาเอกสังคมศาสตรทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  และ 4. วิชาเอกการพัฒนาสังคม
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โดยไดเปดทําการสอนในภาคพิเศษ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย และในปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน 
ทั้งส้ิน  65  คน  ดังนั้นจึงเสนอเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

1. การขาดความชัดเจนของหลักสูตร เนื่องจากเปาหมายของหลักสูตรเดิมขาดความชัดเจนวาจะ 
เนนไปในทิศทางใดระหวาง การผลิตบัณฑิตที่ทําวิทยานิพนธไดอยางมีคุณภาพ เปนผลงานทางวิชาการที่สามารถ 
เผยแพรไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ เนนการเสริมทักษะการทํางานใหกับบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
ในทองถ่ิน 

2.  ความซํ้าซอนของเนื้อหาในรายวิชา เปนเหตุใหการบริหารจัดการทรัพยากรไมคุมคา 
3. เง่ือนไขเวลาเรียนของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่มาเรียนในภาคพิเศษ ใหความสําคัญกับ 

งานประจํามากกวาการเรียนและการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพ 
ดังนั้น  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็นความจําเปนทีจ่ะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเหลือ 

เพียงสาขาวิชาการพฒันาสังคม  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน โดยเนนเพิ่มเติมองคความรูที่ลึกซ้ึง 
ทาง แนวคิด ทฤษฎี  และการวิจัยทางสังคมศาสตรและสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่เปนองคความรูใหมได 
จึงจัดการเรียนการสอนเปนภาคปกติ โดยจัดการเรียนการสอนในวนัจันทร-ศุกร  และมีเฉพาะแผน ก1 และ ก2 
เทานั้น 

สวนการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  นายพฤกษ   เถาถวิล 
ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร  โดยมีเหตุผลในการขอ 
ปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  ในวงวิชาการทางสังคมศาสตรทั้งระดับสากลและในประเทศไทย  มีการพัฒนาทางความรูไม 
วาในสาขาวิชามานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  รัฐศาสตร   นิติศาสตร  ฯลฯ  ในขณะที่สาขาวิชาตาง ๆ  มีบทบาทตอ 
การพัฒนาสังคมมากขึ้น  ทําใหมีนักศึกษาสนใจจะเรียนรูในสาขาวิชาตาง ๆ  ทางสังคมศาสตรมากขึ้น 

2.  นักศึกษาบางสวนเห็นวาการเรียนรูศาสตรของการพัฒนาสังคม  ยังตองการเรียนรูในศาสตร 
ของสาขาวิชาเฉพาะทางมากขึ้น 

3.  นักศึกษาบางสวนเห็นวาวิชาเชิงทักษะการทํางานพัฒนา  และการปฏิบัติงานจริงในการทํางาน 
พัฒนายังมีไมมากพอ

4.  คณาจารยในสาขาวิชาสังคมศาสตร  มีคุณวุฒิและความสันทัดทางวิชาการที่หลากหลาย 
หลักสูตรเดิมไมอํานวยใหใชศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาเทาที่ควร 

ดังนั้น  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็นความจําเปนทีจ่ะตองปรับปรุงหลักสูตร  โดยคง 
โครงสรางหลักของหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาสังคม  แตปรับสัดสวนของวิชาเชิงทฤษฎีและทกัษะการปฏิบัติงาน 
ใหสมดุลขึ้น  และเพ่ิมวิชาเลือกที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและความเปล่ียนแปลงในการพัฒนาสังคม 
และไดปรับโครงสรางสาขาวิชาโทใหม  โดยคงสาขาวิชาโทการพัฒนาสังคมไว  และเปดสาขาวิชาโทใหมอีก  2
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สาขาวิชา  ไดแก  สาขาวิชาโทการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  และสาขาวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมเพื่อการพัฒนา 
โดยนกัศึกษาในสาขาวิชาเอกการพฒันาสังคม    สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาโทที่สนใจ    หรือเลือกเรียนสาขาวิชา 
โทอ่ืนของคณะ  ขณะที่นักศกึษาจากสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ  ของคณะก็สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาโทของสาขา 
วิชาสังคมศาสตรได 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  และมีขอเสนอเพิ่มเติม  ดังนี้ 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
1.  ขอใหปรับแนวทางการเขียน  แผน  ก1 โดยไมตองระบุวิชาบังคับ 
2.  ในการจัดการเรียนการสอน  ขอใหสาขาวิชาบริหารจัดการภาระงานสอนของอาจารยให 

เหมาะสม  ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
3.  ใหสงประมวลรายวิชา ประมาณ  2-3  รายวิชา  ใหคณบดีเพ่ือนําไปหารือในที่ประชุม 

มหาวิทยาลัยตอไป 
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
1.  พิจารณาการเรียงเลขรหัสวิชาใหตรงตามความยาก-งาย  ของวิชา    และกําหนดรหัสวิชาตามกลุม 
2.  จํานวนนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในแตละวิชาโท    ตองไมต่ํากวา  20  คน 
3.  อาจารยที่รับผิดชอบสอนวิชาโทแลว    จะตองรับผิดชอบภาระงานสอนศึกษาทั่วไปดวย 
4.  เนื้อหาหลักสูตรวิชาเอกและวิชาโท  ใหรวมอยูในเลมเดียวกัน 
5.  ใหสงประมวลรายวิชา ประมาณ 2-3 รายวิชา ใหคณบดีเพื่อนําไปหารือในที่ประชุมมหาวิทยาลัย 

ตอไป 

4.10  การดําเนินการเรียกผูมีสิทธิ์สอบไดเพิ่มเติม  ประจําปการศึกษา  2552 
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาถึงการดําเนินการเรียกผูมีสิทธ์ิ 

สอบเพิ่มเติม ประจําปการศึกษา  2552  โดยงานรับเขาศึกษา  กองบริการการศึกษา  ไดเสนอแนวทางพิจารณาการ 
เรียกอันดับสํารอง  2  แนวทาง  ดังนี้ 

1.  การดําเนินการเรียกอันดับสํารอง  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกอันดับสํารองที่มีการจอง 
สิทธ์ิเขาศึกษาในอันดับสํารองตามจํานวนที่ยังไมเต็มแผนการรับนักศึกษาที่คณะ / สาขากําหนดในภาพรวม 
(ซ่ึงมหาวิทยาลัยใหผูสอบไดอันดับสํารองจองสิทธ์ิอันดับสํารองตามแบบฟอรม  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่ 
กําหนด) 

2.  เม่ือดําเนินการตามขอ  1  แลว  จํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนการรับ  ขอใหคณะ



12 

พิจารณาวาจะใหงานรับเขาศึกษา   ประกาศรับผูที่สละสิทธ์ิ   ทั้งตัวจริงและ/หรือตัวสํารอง  ใหมายืนยันสิทธ์ิอีก 
ครั้งหรือไม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่  1 

4.11  ขออนุมัติจัดสงขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป  ที่มีจํานวนขอสอบมากกวา 1,000  ชุดขึ้นไป  จัดทําที่โรงพิมพ ม. 
อุบล 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจดัสงขอสอบวิชาศึกษา 
ทั่วไป  ที่มีจํานวนขอสอบมากกวา  1,000  ชดุขึ้นไปใหจดัทําท่ีโรงพิมพ ม.อุบล  เนื่องจากคณะศิลปศาสตร 
รับผิดชอบสอนวิชาศึกษาทั่วไป    ซ่ึงมีนกัศึกษาจํานวนมาก  และระยะเวลาในการจัดทําขอสอบมีความกระชั้นชิด 
อีกทั้งหองผลิตเอกสารมีความคับแคบและผูไมเกี่ยวของในการผลิตสามารถเขา-ออกได จึงเส่ียงตอการรัว่ไหลของ 
ขอสอบ  ในการนี้นายกมล    โสภาสิน  หัวหนางานผลิตเอกสารคณะ  ไดประมาณการคาใชจายในการผลิตเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา   คือ    ขอสอบวิชาที่มีตนฉบับ  10  หนา  จํานวน  1,000  ชดุ   หากผลิตที่คณะมีคาใชจาย 
ประมาณ  7,700  บาท  หากผลิตที่โรงพิมพมหาวิทยาลัย  มีคาใชจายประมาณ  8,000  บาท  ซ่ึงคาใชจายใกลเคียง 
กัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ดังนี้ 
1.  ในการผลิตขอสอบกลางภาค  2/2551 ใหฝายผลิตคณะผลิตขอสอบรายวิชา  Foundation 

English  I  เอง  สวนขอสอบวิชา  Foundation  English  II  และ  Man  and  Society  ใหสงไปผลิตที่โรง 
พิมพมหาวิทยาลัย 

2.  ถือเปนแนวปฏิบัติในการผลิตขอสอบวา  ขอสอบในรายวิชาใดที่มีจํานวนการผลิตเกิน  1,000 
ชุด  อนุมัติใหสงไปผลิตที่โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

4.12  หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑการขอปดหลักสูตร 
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

เรื่องการขอปดหลักสูตร วามีหลักเกณฑการพิจารณาการปดหลักสูตรอยางไร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   หาขอมูล 

เกี่ยวกับหลักเกณฑการขอปดหลักสูตร  และรางเกณฑการประกันคุณภาพเรื่องการขอปดหลักสูตร เพื่อนําเสนอ 
ในที่ประชุมครั้งตอไป 

ปดประชุมเวลา  14.45  น.
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