
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   4/2552 

วันพฤหัสบดท่ีี   2  เมษายน   2552   เวลา    09.30 น. 
ณ   หองประชมุดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

 

ผูมาประชุม  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร   คณบดีคณะศลิปศาสตร    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา กรรมการ 

5.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

6.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

7.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 

8.  นายชญานนท   แสงศรีจนัทร  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

9.  นางสาวเสาวนีย   ตรีรัตน  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

10.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสุข  หัวหนาสาขาวชิาการทองเที่ยว   กรรมการ 

11.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวชิานิเทศศาสตร   กรรมการ 

12.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  หัวหนาสาขาวชิาสังคมศาสตร   กรรมการ 

13.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

14.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     ลากิจ 
      

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 

2.  ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย  อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา       

3.  นางสาวโสภิดา   พิมประภา  นักวิชาการศึกษา 

4.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  
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  ผศ. อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร     ประธานกรรมการ     กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   รายงานบนัทึกชวยจํา    

     ประธาน แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยไดจดัทํารายงานบันทกึชวยจําซึ่งเปนผลมาจากการ
ประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒแิละตวัแทนมหาวิทยาลัย เร่ือง “การดําเนนิโครงการตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯโครงการบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียน – ชุมชน” ซ่ึงเปนโครงการที่ยกระดับการปฏิบัติงาน   เกิด
การบูรณาการในระดับมหาวิทยาลัยโดยใหคณะ  หนวยงานตาง ๆ  มสีวนรวมในการดําเนินงาน โดยมี  2  แนวทาง
ในการพัฒนา  ไดแก การพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดน และพัฒนาหองสายศิลป  ซ่ึงหากคณะเหน็ดวยในการ
พัฒนาดังกลาว  จะดําเนนิการจัดตั้งคณะทาํงานตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  2 /2552    

   ประธาน   แจงที่ประชุมทราบการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   คร้ังที่  2 /2552   
เร่ืองการใชเงนิกองทุนสํารองของคณะและสํานัก กลาวคือ หากคณะจะใชเงินกองทุนสํารอง จะตองเสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  และที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยมีมติใหมหาวิทยาลัยปรับระเบียบการบริหารจัดการ
เงินทุนสํารองประจําคณะ/สํานัก ใหเปนแนวทางเดียวกนั 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 รายงานความกาวหนาการรบันักศึกษาตางชาติ  เขาฝกงานตามโครงการ  IAESTE  Thailand  ประจําป  2552        
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบความกาวหนาการรับนักศึกษาตางชาติ  เขา
ฝกงานตามโครงการ  IAESTE  Thailand  ประจําป  2552  ซ่ึงไดสงประวัติของ  Ms. Jeimmy  Paola  Brochero  

Espinosa   มาใหคณะพิจารณาแลว  และคณะแจงกลับไปวาชวงนีย้ังไมขอรับ   เนื่องจากนักศกึษาคนดังกลาว
ศึกษาดาน  Economic  and  Administrative  Sciences  จึงมีคุณสมบัติไมตรงตามที่คณะกําหนด   อีกทั้งในภาค
การศึกษา  1/2552  จะมีนกัศกึษาชาวตางชาติจาก  University  of  Hawaii   ประเทศสหรัฐอเมริกา   มาฝกสอน  
และคณะจะรับครูอาสาสมัครชาวจีนดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.4  ประกาศ ม.อบ. เร่ือง คาตอบแทนการตีพมิพผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2552   
รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ     แจงที่ประชุมทราบประกาศ  ม.อบ.   เร่ือง  คาตอบแทนการ 
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ตีพิมพผลงานวิจัยและการจดทะเบยีนทรพัยสินทางปญญา  พ.ศ. 2552  รายละเอียดดงันี้ 
1. คาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไมเกนิ  20,000  บาทตอเร่ือง 
2. คาตอบแทนผลงานวิจยั  ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร   ไมเกิน  40,000  บาท 
3. คาตอบแทนผลงานวิจยั  ไดรับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร   ไมเกิน  10,000  บาท 
โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวนัที่   1   ตุลาคม   2551   เปนตนไป 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    

 
1.5 การกรอกขอมูลลงในระบบฐานขอมูลของสาขาวิชา  ปการศึกษา 2551            

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   แจงที่ประชุมทราบการกรอกขอมูลลงในระบบฐานขอมูล 
ของสาขาวิชา  ปการศึกษา 2551  ตามกําหนดการดังนี ้
 

วัน  เดือน ป การดําเนินงาน 
วันที่ 20 – 24 เมษายน  2552 ทดสอบระบบและสามารถกรอกขอมูลได หากพบปญหาใหแจง ผูชวยคณบดีฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา   
ต้ังแตวันที่  27 เมษายน  2552 ระบบเสร็จสมบูรณ 
วันที่ 7-8  พฤษภาคม  2552 ทุกสาขาวิชาสงรายงาน SAR ของแตละสาขาวิชา ใหงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 11 พฤษภาคม  2552 งานประกันคุณภาพการศึกษา สง รายงาน SAR ของแตละสาขาวิชา ใหคณะกรรมการ

ตรวจประเมินเพื่อศึกษาขอมูลลวงหนา 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.6  กําหนดการและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ  ปการศึกษา 2551   

  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     แจงที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา   คณะศิลปศาสตร   ไดมีมติกําหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา   ระดับคณะ  ปการศึกษา  2551 
ในวนัที่  4-5  มิถุนายน  2552   และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา  ระดับคณะ รายละเอียด
ดังนี ้

1. ประธานผูตรวจประเมิน ระดับคณะ  ซ่ึงเปนบุคคลภายนอก  จํานวน  3  ทาน   ประกอบดวย 
   1.1  รศ.รังสรรค  เนียมสนิท  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   1.2  รศ.ดร.สัมพันธ  พันธุพฤกษ    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
   1.3  อาจารยปรานี  พรรณวิเชียร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี 

  ในการนี้    มหาวิทยาลัยไดทาบทาม ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคนที่   1   คือ   

รศ.รังสรรค    เนียมสนิท     แตปรากฎวาติดราชการ   ในชวงวันที่  4-5    มิถุนายน  2552   จึงไดทาบทาม   คนที่  2   
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รศ.ดร.สัมพันธ    พันธุพฤกษ     ซ่ึงขณะนี้กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยไดทาบทามคณะกรรมการตรวจประเมิน  ที่เปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้

   1.1  รศ.ดร.นงนิตย  ธีระวัฒนสุข  คณบดีคณะเภสัชศาสตร   

   1.2  ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร  คณะเภสัชศาสตร  

1.3  ดร.จรรยา  อินทรหนองไผ  คณะเภสัชศาสตร 

1.4  อาจารยกาญจนา  คุมทรัพย  คณะบริหารศาสตร   

1.5  ผศ.ดร.รพีพันธ  ปตาคะโส  สํานักวิทยบริการ   (ยังไมตอบรับ) 

   1.6  ผศ.ดร.บรรชา  บุดดาดี   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (ยังไมตอบรับ) 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.7 การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการองคความรูคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    แจงที่ประชุมทราบการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการองค 

ความรูคณะศลิปศาสตร  โดยคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนของทกุสาขาวิชาและสํานักคณบด ี และขณะนี้
อยูระหวางจดัทํา Web Blog  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8 การสงไปรษณยีไปยังสวนกลางมหาวิทยาลัย 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีการปรับระบบการสงไปรษณียที ่

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน   เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบคาใชจายในการจดัสงไปรษณีย  สูง
มาก     ดังนั้น   จึงขอประชาสัมพันธใหทราบวาหากโครงการใดมีการสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ  ขอใหผูรับผิดชอบโครงการกําหนดประมาณการคาใชจายการสงไปรษณียในโครงการดวย  สวนเอกสาร
สงออกของคณะทีใ่ชงบประมาณสวนกลางยังสามารถสงไดปกติ  แตขอใหพิจารณาวาจะจดัสงแบบลงทะเบียน
หรือ  EMS  ตามความเหมาะสม  โดยตองลงรายละเอียดในใบนําสงสิ่งของทางไปรษณีย  และใหผูชวยคณบดีฝาย
บริหารลงนามในแบบฟอรมดวย 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     และขอใหผูชวยคณบดีฝายบริหาร  สอบถามไปยัง 

มหาวิทยาลัยวาจะเริ่มใชแนวปฏิบัตินี้เมื่อใด   
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1.9   แนวทางการดําเนินงานดานการเรียนการสอน ภาคฤดรูอน   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบถึงแนวทางการดําเนินงานดานการ 

เรียนการสอน   ภาคฤดูรอน  ดังรายละเอยีดดังนี ้
1. เปดสอนในหมวดรายวิชาศกึษาทั่วไปเปนหลัก   หากตองการเปดสอนรายวิชาเอก   วชิาโท    

หรือวิชาบังคบัเลือก จะตองเปนความจําเปนและเปนความประสงคของนักศึกษาซึ่งหากไมลงทะเบียนเรียนในภาค
ฤดูรอนจะมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

2. รายวิชาที่เปดสอนนั้นหากมเีพียง  1  กลุมการเรียนจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอย 
กวา  10   คน  

3. หากมีนกัศึกษาจํานวนมาก  ใหแบงนักศกึษาเปนหลายกลุมการเรียน  โดยใหมีเพยีง  1  กลุม 
การเรียนเทานัน้ที่มีนักศกึษานอยกวา  40  คน   

4.ใหอาจารยผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศกึษาในระบบลงทะเบียนกับจํานวนที่สอนจริงวาตรงกัน 
หรือไม ภายในวันที่  7  เมษายน  2552  เนือ่งจากมหาวิทยาลัยจะตดัจายเงินคาสอนใหกับคณะตามจํานวนนักศกึษา
ที่ลงทะเบียนและชําระเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทานั้น 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบใหอาจารยที่สอนภาคฤดูรอนแจงนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนไปชําระเงนิภายในวันที่  7  เมษายน 2552   หากไมชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด  จะเปดรับ
นักศึกษาอื่นลงทะเบียนเรียนแทน 
 

1.10   โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน  ประจําป  2552    

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดแจงสถานทูตจีนประจํา
ประเทศไทยวาจะรับครูอาสาสมัครชาวจีนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มาทําการสอนที่คณะประจําป  2552    
ซ่ึงคณะตองรับผิดชอบคาใชจาย   ดังนี้ 

1. คาตอบแทนรายเดือน  อัตราสุทธิเดือนละ  10,000  บาท  (หักคาประกันสังคมแลว) 

2. คาทําหนังสือตรวจลงตราเขาประเทศไทย  (Visa) 

3. คาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย  (Work  permit)  

 4.    จัดสรรหองพักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย    พรอมอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก 

5.   จัดทําประกันสุขภาพและการจัดทําประกันอุบัติเหตุใหวงเงิน   500,000 - 1,000,000   บาท     

หากไมไดดําเนินการ    กรณีที่เกิดปญหากับอาสาสมัครขอใหรวมรับผิดชอบ 
 ทั้งนี้  ครูอาสาสมัครชาวจีนจะมาปฏิบัติงาน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  2552   ถึงเดือนมีนาคม  2553  
เปนเวลา  10   เดือน    โดยหามไมใหเดินทางกลับประเทศจีนหรือเดินทางไปทองเที่ยวอีกประเทศหนึ่ง   หรือหาม
ไมใหศึกษาตอในประเทศไทยและสามารถตอสัญญาไดไมเกิน  3   ปการศึกษา 
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 ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     และมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธคณะ  ดําเนินการ
ขอหองพักอาศัยจากมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  3/2552 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังที่   

3/2552   เมื่อวนัที่   6  มีนาคม  2552 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ/2552  เม่ือวันท่ี  23  มีนาคม  2552 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    วาระ
พิเศษ/2552  เมื่อวันที่  23  มนีาคม  2552 
 

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ/2552  เม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2552 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระ
พิเศษ/2552   เมื่อวันที่  25  มนีาคม  2552 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  
3.1  การปรับแนวคลองน้าํทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม          

รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ     แจงที่ประชุมทราบวาอธิการบดีไดอนุมัติแบบการปรับ 
แนวคลองน้ําทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการเสนอราคา    

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

3.2   ผลการพิจารณาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร      
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ          แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดแกไขหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาการทองเที่ยว   ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2548   และหลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการ
ส่ือสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548   ตามคําแนะนําของ สกอ. เรียบรอยแลวและไดจัดสงเปนรูปเลมไปที่งาน
หลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแลว  ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลของอาจารยผูสอนทั้ง  2  หลักสูตร
สงไปใหตามที่งานหลักสูตรขอเพิ่มเติม 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.3   รายงานความคืบหนาการจัดอบรมการเขียน โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  2552   

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ      แจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่  18-20   มีนาคม  2552   

ไดเขารวมอบรมการเขียนโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปแลว    และจะนํามาถายทอดใหกับบุคลากร
ในเดือนพฤษภาคม   2552   อนึ่ง   งานแผนจะไดสงแผนกลยุทธของคณะให  ศ.ปราณี   กุลละวณิชย  และอาจารย
ชาญวิทย   เกษตรศิริ    เพื่อรับฟงขอคิดเห็นกอนจะสงแผนกลยุทธใหผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ใหคําแนะนําอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    จัดทํา
ปฏิทินแผนการดําเนินงาน ในชวงเดือนพฤษภาคม 2552  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาครั้ง
ตอไป 

3.4   รายงานการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย  ณ  ประเทศ
เวียดนาม 
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชมุทราบวาเมื่อวันที่  25  มีนาคม   2552 
ผูแทนคณะที่ไดเดินทางไปศกึษาดูงาน ณ Hue University’s College of Education, Hue University’s College of 
Foreign Languages, College of Foreign Languages - University of  Danang  และ Duytan  University   เวยีดนาม 
ไดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวทิยาลัยดังกลาว ซ่ึงความ
รวมมือที่จะเกดิขึ้นมีรายละเอียดตอไปนี้  

1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยในเวียดนาม-มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
1.1 การแลกเปลี่ยนดานภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น 
1.2 การแลกเปลี่ยนการเรียนในรายวิชาภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม (ภาคการศึกษา/ปการศกึษา) 

2. การสอนภาษาไทยเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศกึษาเวียดนามเพื่อมาเรียนหลักสูตรอื่นๆ ใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. การแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางมหาวิทยาลัยในเวียดนาม-มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในลักษณะ 
การแลกเปลี่ยนการสอน 

4. การพัฒนาหลกัสูตรรวมกันเพื่อนักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาจะไดรับปรญิญาจาก 2 สถาบัน 
5. การพัฒนางานวิจัยรวมกนั โดยเฉพาะกับ Duytan University 
6. การพัฒนากจิกรรมนักศึกษาดานวัฒนธรรม รวมกับมหาวิทยาลยัในประเทศเวียดนาม 
สวนการดําเนนิการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวทิยาลัยดังกลาว 

นั้น   งานวิเทศสัมพันธคณะไดประสานกับงานวิเทศสัมพนัธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เพื่อพิจารณาดําเนินการ
แลว 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.5   ผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูทรงคุณวฒุิ     

 ประธาน    แจงที่ประชุมทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย   ประเภทผูทรงคุณวุฒิ      
จํานวน  7  ทาน  ดังนี้ 
  1.  ศาสตราจารย ดร.กนก   วงษตระหงาน 
  2.  นายแพทยนิรันดร   พิทักษวัชระ 
  3.  รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 
  4.  ศาสตราจารย  (พิเศษ)  ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี 
  5.  รองศาสตราจารย ดร.ปภสัวดี   วีรกติต ิ
  6.  ศาสตราจารย ดร.อมร  จนัทรสมบูรณ 
  7.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
3.6   ผลการคดัเลือกอาจารยชาวตางประเทศและชาวไทย  สังกัดสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     

   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ      แจงที่ประชุมทราบวาอาจารยชาวตางประเทศที่ผาน
การคัดเลือก  ไดแก  Mr.Christoph  Kaiser   สวนการคัดเลือกอาจารยชาวไทย    จะทาํการสอบสัมภาษณ   ในวันที่   
15   พฤษภาคม   2552    ทั้งนี้   ประธานไดใหขอมูลเพิ่มเติมวาตั้งแตบดันี้เปนตนไป    ผูผานการคัดเลือกเขา
ปฏิบัติงานจะตองไปตรวจสอบสภาพจิต   ซ่ึงสามารถตรวจไดที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  โดยใหแจงงาน
บุคคลทราบและถือปฏิบัติตอไป   

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

3.7   หลักเกณฑการประเมินคณบดี       

   ประธาน      แจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนนิการแกไขหลักเกณฑการประเมินคณบดี    ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่   3/2552    แลว  และไดสงใหกองกฎหมายตรวจสอบแลว  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.8  การสํารวจความตองการการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในคณะศิลปศาสตร   

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ        แจงที่ประชุมทราบวางานคอมพิวเตอรอยูระหวาง
จัดทําแบบสอบถามความตองการในการใชงานคอมพิวเตอรของบุคลากร และจะนําลงเว็บไซตคณะตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.9   แผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร    ประจําปการศึกษา  2552   (รางฉบับท่ี 1)   

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ    แจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่  3/2552   เรียบรอยแลวและไดเพิ่มปรัชญาของคณะโดยใชปรัชญา
เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.10  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา  ปการศึกษา  2551 

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา  แจงที่ประชุมทราบรายชื่อคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพการศกึษา ระดับสาขาวิชา  ปการศึกษา  2551   ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด 
1 ผศ.ดร.บรรชา บุดดาดี ผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการ ประธานคณะกรรมการ 
2 ผศ.ดร.อริยาภรณ  พงษรัตน   อาจารย คณะเกษตรศาสตร กรรมการ 
3 นางสาวกาญจนา   คุมทรัพย    อาจารย   คณะบริหารศาสตร กรรมการ 
4 ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง ผู ช ว ย ค ณ บ ดี ฝ า ย ฝ ก

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

5 ผศ.ดร.จารุวรรณ   ธนวิรุฬห    รองคณบดีฝายวิจัยฯ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
6 ดร.ทรงอํานาจ   พงษสมบูรณ   หั ว ห น า ภ า ค วิ ช า

วิทยาศาสตรชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

7 นางวิชุดา  มงคล นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี 

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.11  การปรับหลักสูตรวิชาโทอินโดจีนศึกษา   

    หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่ รศ.สมหมาย  ชินนาค  ประธาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรและการพัฒนา  นําเสนอการปรับหลักสูตรวิชาโทอินโดจีน
ศึกษา ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณานั้น ยังไมไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมสาขาวิชา
สังคมศาสตร 

  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหสาขาวิชาสังคมศาสตร  นําหลักสูตรวิชาโทอินโดจีน
ศึกษา  ไปพิจารณาในที่ประชุมสาขาวิชากอน  แลวจึงนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ทั้งนี้  ที่ประชุม
ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร  โดยตองผานการพิจารณาจากสาขาวิชาและใหหัวหนา
สาขาวิชาเปนผูเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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3.12  การรับนักศึกษาที่ผานการสอบ   O-NET  แตไมมีผลสอบ   A-NET  และการสอบสัมภาษณ  Admissions 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวามหาวิทยาลัยกําลังรับสมัคร
นักศึกษาที่ผานการสอบ   O-NET  แตไมมีผลสอบ   A-NET   ท ั งนี้  งานรับเขา  มหาวิทยาลัยแจงวานักศึกษาบาง
คนอาจจะไมไดรับผล  O-NET   ภายในวันที่  10  เมษายน  2552  ซ่ึงเปนวันสุดทายของการรับสมัคร  ดังนั้น  งาน
รับเขา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดแจงใหนักศึกษานําผลการสอบ   O-NET   มาดวยในวันสอบสัมภาษณ  คือ
วันที่   21  เมษายน  2552   จึงขอใหแตละสาขาวิชาเตรียมคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณในวันดังกลาว  
รวมถึงการสอบสัมภาษณ  Admissions   วันที่  15  พฤษภาคม  2552  ดวย 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และรองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ แจงเพิ่มเติมวา
ไดจัดเตรียมหองสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว 

3.13  การจัดซื้อกลองวีดีโอสําหรับทุกสาขาวิชา   

   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาคณุสมบัติและราคากลองวีดีโอ  ซ่ึง 

งานโสตทัศนูปกรณ  ไดเสนอขอมูลมาใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา เพื่อจดัซื้อใหแกทุกสาขาวิชาตอไป 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเลือกกลองวีดีโอลําดับที่  2  ราคา  21,000  บาท 
 

3.14   การเปดกลุมการเรียนของคณะรัฐศาสตร  รายวิชา  1432101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีมีการเปดกลุมการเรียนใน
รายวิชา  1432101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน   ของคณะรัฐศาสตร   ซ่ึงเปนรหัสวิชาของคณะศิลปศาสตรใน
ภาคการศึกษาที่    2/2552     

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิ เทศสัมพันธ 
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการลงทะเบียน  วาสามารถเปดกลุมการเรียนไดอยางไร 

2. ใหทําหนังสือสอบถามไปยังกองบริการการศึกษา    วารหัสวิชาเปนของคณะศิลปศาสตร   

เหตุใดคณะรัฐศาสตรจึงเปดสอนได 
 

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1    การอบรมเรื่องความกาวหนาทางวชิาชีพสายสนับสนุนวิชาการ   

  รองคณบดีฝายบริหาร      เสนอที่ประชุมพจิารณาการขอชะลอการจัดโครงการอบรม เร่ือง  ความ 
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กาวหนาทางวชิาชีพสายสนบัสนุนวิชาการซึ่งบรรจุในแผนปฏิบัติงานของฝายบริหาร เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัย
แจงวาอยูในระหวางการปรบัหลักเกณฑการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน  ทั้งนี ้  คณะจะสงบุคลากร
ดังกลาวเขารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัย  โดยคณะจะสนับสนนุโครงการการพัฒนาและขอตําแหนงที่สูงขึ้น
ในวิชาชพีเฉพาะตําแหนงตอไป 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกยองเปนผูประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต  ประจําป  2551         

 ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกยองเปนผูประพฤติตนชอบดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต  ประจําป  2551  ซ่ึงสํานักงาน  ป.ป.ช.  แจงใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคล
ของหนวยงานในสังกัด  ที่สมควรยกยองเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต   จํานวน   1   คน   โดย สกอ. 
ใหสงชื่อภายในวันที่   4   พฤษภาคม  2552   เพื่อดําเนินการคัดเลือกในภาพรวมใหเหลือเพียง   1  คน  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อ นางสาวอรุณี   ยี่ทอง   อาจารยสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เพื่อคัดเลือกยกยองเปนผูประพฤติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต  ประจําป  2551   
 

4.3    การพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี   ประจําภาคการศึกษา  2/2551  (คร้ังท่ี  2) 

    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี   
ประจําภาคการศึกษา  2/2551  (คร้ังที่  2)  รายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ รหัส  วิชา  เปดsec.ที่ 
ปด sec.

ที่ 
 ใบแจง
เกรด  

 หมายเหตุ  

1 1416102 ภาษาญี่ปุน 2 1-3  -  /   

2 1416202 ภาษาญี่ปุน 4 1-2  -  /   

3 1416302 ภาษาญี่ปุน 6 1-3 2  /  สง กลุม 1,3  

4 1416303 การสื่อสารภาษาญี่ปุน 1  -  /   

5 1416313 สนทนาภาษาญี่ปุน 2 2  -  /   

6 1416315 สนทนาภาษาญี่ปุน 4 1  -  /   

7 1416317 สนทนาภาษาญี่ปุน 6 1  -  /   

8 1416324 การอานภาษาญี่ปุน 2 1-2  -  /   
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10 1416331 ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน 1  -  /   

12 1416362 ภาษาญี่ปุนสําหรับการทองเที่ยว 1-2  -  /   

13 1421331 cross cultural communication 1-3  -  /  สงกลุม 1,3  

14 1431100 ภูมิปญญาและพฤติกรรมมนุษย 1-3  -   /    

15 1431101 มนุษยกับสุนทรีภาพ 1-2  -   /    

18 1435142 ดนตรีและการแสดงอีสาน 1 1  -   /    

19 1442100 มนุษยกับวัฒนธรรม 1-3  -   /    

20 1442103 ประเด็นรวมสมัยทางสุขภาพ 1  -   /    

21 1443200 กฎหมายกับสังคม 1  -   /    

22 1443302 กฎหมายธุรกิจ2 1-7  -   /   สง กลุม 2,5  

23 1447206 สื่อใหม 1  -   /    

24 1449334 ธุรกิจการบิน 1  -   /    

25 1450200 มิติหญิงชายและการพัฒนา 2 1   /    

26 1451290 
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา 1  -   /    

27 1451482 การศึกษาอิสระทางสังคมศาสตร 1-3  -   /    
 

 ทั้งนี้  รายวิชาที่ยังไมสงผลการเรียน งานวิชาการจะขอแจงเวียนใหคณะกรรมการประจําคณะ  
รับรองตอไป 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 4.4   ขอหารือการดําเนินการจัดสอบ  CU-TEP  คร้ังท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2552     

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ           หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบ  
CU-TEP   คร้ังที่  2  ประจําปการศึกษา  2552   ซ่ึงขอตกลงระหวางศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กับศูนยสอบ  CU-TEP   คณะศิลปศาสตร    กําหนดใหมีการจัดสอบปละ  2  คร้ัง  โดยแตละครั้งตองมีผูเขาสอบไมต่ํากวา   200  
คน   และศูนยจุฬาฯ  จะตัดจายใหคณะในอัตรา   100  บาทตอคน    เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ   ซ่ึงในการจัดสอบครั้ง
ที่  1   เมื่อวันที่  31   มกราคม  2552   มีจํานวนผูสมัครเขารับการทดสอบเพียง  116  คน  เนื่องจากระยะเวลาในการประชาสัมพันธ
การรับสมัครคอนขางนอย   ซ่ึงคณะไดขอความอนุเคราะหใหศูนยจุฬาฯ  จัดสอบใหเปนกรณีพิเศษ   ดังนั้น ในการจัดสอบครั้ง
ที่  2    ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่  25  กรกฎาคม  2552   คณะเกรงวาจะมีผูสมัครสอบไมถึง  200  คน  ตามที่กําหนดไว  และอาจทําใหมี
การยกเลิกการจัดสอบในวันดังกลาว   ทั้งนี้ ประธานไดเสนอประเด็น  2  ประเด็น  ใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 

1. คณะจะยังคงเปนศูนยสอบตอไปหรือไม  เนื่องจากถือเปนการบริการวิชาการใหแกผูเขาสอบในพื้นที่ 
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2. จะหารือกับที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย      เกี่ยวกับการจัดสอบภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาระดับ 

ปริญญาโทและปริญญาเอก  วาจะใหคณะศิลปศาสตรเปนผูออกขอสอบให  หรือจะใชผลการสอบ  CU-TEP   หากจะใชผลการ
สอบ  CU-TEP  จะไดทําหนังสือไปยังศูนยสอบจุฬาฯ  เพื่อขอจัดสอบ  จํานวน  1   คร้ังตอป   (มกราคมหรือกรกฎาคมหรือ
ตุลาคม)   และขอลดจํานวนผูเขาสอบเปน   150   คน     

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหหารือกับที่ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับ 

นโยบายการจัดสอบภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยโดยผานศูนยสอบ  
CU-TEP   หากผลการหารือปรากฏวาคณะตาง ๆ เห็นชอบใหใชผลสอบ  CU-TEP   และมีผูสมัครสอบเกินครึ่งหนึ่ง
ของ  150   คน  (เกิน  75  คน)  ใหทําหนังสือตอรองกับศูนยสอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตอไป 
 
4.5   แนวทางการดําเนินงานดานการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       เสนอที่ประชุมพิจารณามติที่ประชุมงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เร่ืองการดําเนนิการดานการเรียนการสอน   คร้ังที่ 1/2551   เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  
2551  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  โดยสรุปประเด็นหลัก  3  ประเดน็  ดังนี ้

1. การสงผลการเรียนชา 
2. การแกไขผลการเรียน  (เฉพาะการแกไขเกรดที่มีระดับคะแนน  A-F) 
3. การพิจารณาลงทะเบียนหลังกําหนด 

   มตท่ีิประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายใหคณะกรรมการประจํากลุมวิชา มี
หนาที่  สอบสวนขอเท็จจริง  และจัดประชมุพิจารณากรณีมีการขอแกไขผลการเรียน   
 
 

4.6   แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา  2553   
   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ           เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา   2553  ซ่ึงผานการพิจารณาจากสาขาวิชาตาง ๆ  แลว  ขอมูล ณ  วนัที่   18  
มีนาคม  2552  รายละเอียดดงันี ้
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(1) โดยวิธีรับตรง(โควตา) รอยละ 60  

1.2-1.3 รวมไมตํ่า
กวารอยละ 40 (1.1)โควตาพื้นที่บริการ 

(ไมตํ่ากวารอยละ 60) ลําดับ สาขา 

ในเขต 
20% 

นอกเขต
80% 

รวม 

(1.
2)โ

คว
ตา
ภา
ค

ตะ
วัน

ออ
กเฉี

ยง
เห
นือ

 

(1.
3)โ

คว
ตา
ภา
คอ

ื่น 

รว
ม 

(1.
1-1

.3)
 

(2) รับ
ผาน 

สกอ. ใน
สัดสวน 

40 

รวม 

1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 5 20 25 15 2 42 28 70 

2 ทองเที่ยว 5 19 24 13 2 39 26 65 

3 ประวัติศาสตร 2 5 7 4 1 12 8 20 

4 การพัฒนาสังคม 5 17 22 12 2 36 24 60 

5 ภาษาไทยและการสื่อสาร 5 17 22 12 2 36 24 60 

6 ภาษาจีน 4 16 20 12 1 33 22 55 

7 ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 2 5 7 4 1 12 8 20 

8 ภาษาญี่ปุน 5 19 24 13 2 39 26 65 

9 ศิลปะการแสดง 2 5 7 4 1 12 8 20 

10 
นิเทศศาสตร(เอก
ประชาสัมพันธ) 

5 19 24 13 2 39 26 65 

รวมทั้งหมด 40 142 182 102 16 300 200 500 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

4.7     ขออนุมัติบริจาคหนังสือ   

   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ       เสนอที่ประชมุพิจารณาการขออนุมัติบริจาคหนังสือ 
เนื่องจากศนูยการเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)   ไดตรวจสอบหนังสือในหอง  SAC   ที่มีจํานวนมากกวา  1  สําเนา  
มีจํานวน   63  รายการ  และไมมีการยืม    ดังนั้น     จึงขออนุมัติบริจาคหนังสือดังกลาวใหหนวยงานอื่นเพื่อประโยชนทาง
การศึกษาตอไป  

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหศนูยการเรยีนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)   ดําเนนิการ 
ดังนี ้

   1. ใหยดึนโยบายเดิม  คือ  เกบ็หนังสือไวรายการละ 1  เลม 
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   2.  หากมีเกิน  1  เลม  ใหสอบถามความตองการไปยังคณะบริหารศาสตร  สํานักวิทยบริการ และ
คณะอื่นทีเ่กี่ยวของ   วามีความประสงคที่จะรับบริจาคหนังสือดังกลาวหรือไม 

   3.  สวนที่เหลือใหสอบถามผูเขาอบรมการใชหองสมุด   ที่จะจดัขึ้นในเดือนกรกฎาคม   2552    
หากตองการรบับริจาคสามารถทําหนังสือขอรับบริจาคได 

4.8   ผลการเรียนและคาใชจายในการลงทะเบียนนักศึกษาโครงการพิเศษคณะศิลปศาสตร      

 ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีมีผูปกครองนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุน โครงการพิเศษ  
ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย  เพื่อขอรับการพิจารณาลดคาเลาเรียน  ดังนั้นจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการลด
คาธรรมเนียมพิเศษใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ใหจัดทําเปนประกาศคณะศิลปศาสตร    เพื่อให 

ทุนการศึกษา  ซ่ึงจะมีการพิจารณาเปนรายภาคการศึกษา  โดยพิจารณาปรับลดคาธรรมเนียมพิเศษตามผลการเรียน  
ดังนี้ 

1. GPA  ตั้งแต  3.5  ขึ้นไป   งดเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 

2. GPA ระหวาง  3.25 - 3.49    ชําระคาธรรมเนียมพิเศษ  20% 

3. GPA ระหวาง  3.00 - 3.24    ชําระคาธรรมเนียมพิเศษ  50% 

 ทั้งนี้   ที่ประชุมเห็นชอบใหรักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  ตรวจสอบผลการ
เรียนของนักศึกษาที่มีผลการเรียนระหวาง  2.75 – 2.99  วามีจํานวนเทาใด  ทั้งนี้ประธานจะนําเสนอตัวเลขและ 
(ราง)  ประกาศในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1    ขออนุมัติใชเงนิหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา    เพื่อชวยเหลือนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

ผศ.กนกวรรณ มะโนรมย  อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร 

และการพัฒนา  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนนุเพื่อชวยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงชาติ
ลาว ซ่ึงศึกษาอยูในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา ไดแก นายคอนสะหวัด เพง็พะจนั 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนนักศึกษาภายใตความรวมมือระหวางมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว  และสิ้นสุดการรับทุนตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2551  แตยังไมสําเร็จการศึกษาและขณะนี้อยูระหวาง
การสรุปผลการคนควาอิสระ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในเดือนพฤษภาคม  2552    ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชมุ
พิจารณาอนุมตัิงบประมาณเพื่อชวยเหลือบคุคลดังกลาว  
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  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อชวยเหลือ  นายคอนสะหวัด  เพ็งพะจัน  ใน
สวนคาเลาเรียนและคาจัดทําการคนควาอิสระ ตามที่จายจริงวงเงินไมเกิน 20,000  บาท  โดยใชเงินหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา    

5.2 การตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษ  เพื่อเสนอเปดหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงระดับ
ปริญญาตรี 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    เสนอที่ประชุมพิจารณาวาหลักสูตรตางๆ ระดับ
ปริญญาตรี   ที่เสนอเปดหลักสูตรใหม หรือปรับปรุงหลักสูตร  ควรดําเนินการตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาค
ภาษาอังกฤษใหถูกตองทั้งดานไวยากรณและรูปแบบ   ทั้งนี้  ขอใหคณะพิจารณาสนับสนุนการจายคาตอบแทน
การตรวจคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษดังกลาว 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ  รางประกาศเรื่องหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการตรวจคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษเพื่อนําเขา
พิจารณาในที่ประชุมครั้งตอไป   
 

5.3 การมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

 ประธาน    แจงที่ประชุมทราบถึงผลการลงนามภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ  
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

 

การดําเนินงาน ผูรับผดิชอบ 
1.  การสนับสนุน  สงเสริม  และเผยแพรใหนักศึกษาและบุคลากรใหหนวยงานเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร 

2.  การสนับสนุน สงเสริม  และเผยแพรใหนักศึกษาหรือบุคลากร  เขารวมโครงการ
การศึกษา ดูงาน หรือการฝกปฏิบัติงานในหนวยงาน 

คณะศิลปศาสตร 

3. การสนับสนุน  สงเสริมการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร  การฝกอบรมบุคลากร  การ
แลกเปลี่ยนวิทยากร  และทรัพยากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งสรางโอกาสในการเรียนรูดานสิทธิ
มนุษยชนใหแกนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร 

4. การดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่มีผลกระทบ
ตอชุมชนทองถ่ินและฐานทรัพยากร  รวมทั้งประเด็นปญหาอื่น ซ่ึงเปนที่สนใจรวมกัน 

คณะนิติศาสตร 

5.  การสงเสริมการจัดทํากิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน และเหตุการณสําคัญตาง ๆ ดานสิทธิ
มนุษยชนทั้งในกรอบภายในประเทศและสากล  

คณะศิลปศาสตร 

6.  การดําเนินการเปนเครือขายรับเรื่องรองเรียน ใหคําแนะนํา และปรึกษาทางดาน
กฎหมายแกประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะนิติศาสตร 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการในสวนที่คณะไดรับผิดชอบ 
ดังนี้ 1.  สําเนาใหทุกสาขาวิชาพิจารณาจัดโครงการตามประเด็นที่คณะไดรับผิดชอบ 

 2.  ใหสาขาวิชาสังคมศาสตร  แตงตั้งผูประสานงานหลักเพื่อประสานงานในเรื่องดังกลาว  แทน
อาจารยสุรสม  กฤษณะจูฑะ   ซ่ึงอยูระหวางการลาศึกษาตอ   

 3.  ใหสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ติดตอนักศึกษาที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี  
จํานวน  3-4  คน   เพื่อเปนลามในวันที่  1-2   พฤษภาคม   2552  โดยใหแจงชื่อภายในวันที่  10  เมษายน  2552  

5.4  ขอมูลรอยละการไดงานทําของบณัฑิตคณะศิลปศาสตร 

   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาขอมูลรอยละการไดงานทําของบัณฑติ คณะศิลปศาสตร เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตวัช้ีวดัที่  4.1.1  กองแผนงาน  ไดขอใหคณะพิจารณาหามาตรการหรือแนว
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มรอยละการไดงานทําของบัณฑิต  ประจําปการศึกษา  2551  ใหเปนไปตามเปาหมาย รอยละ  87 ตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   รายละเอยีดขอมูลเปนดงันี้ 
 

รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป  

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 
 2547 2548 2549 2550 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ 

51 54 62 57 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอ 7 4 5 2 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 64 63 74 74 
จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบทั้งหมด  64 63 79 83 
รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและ
ประกอบอาชพีอิสระ 

89.47 91.53 89.86 
คณะนิติศาสตร 

77.87 

วิธีการคํานวณ             จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระ         X   100         
                    (จํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จบทั้งหมด – จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอ) 
 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานักศกึษาและ
สาขาวิชาสอบถามติดตามผลการปฏิบัติของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

5.5   การบริหารจัดการหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 
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   ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกีย่วกับสรุปรายจาย หลักสูตรเวียดนาม  ตั้งแตปการศึกษา  
2548 – 2551  รายละเอียดดังนี้ 

 

พนักงานเงินรายได ลูกจางเงินรายได 

รายการ นางสาวหทัยรัตน  
 มั่นอาจ 

Ms.La  Thi  Thuy 
Hanh 

Mr.Nguyen  Khanh  
Thanh 

รวม 

เริ่มปฏิบัติงาน 3 ม.ค. 50 8  พ.ย.  49 1  ต.ค.  50   

ลาศึกษาตอ         

ลาออก   1  ก.ย.  50     

อัตราคาจาง 188,787.00 0.00 212,370.00 401,157.00 

2548 0.00 0.00 0.00 0.00 

2549 0.00 30,333.00 0.00 30,333.00 

2550 177,904.00 153,000.00 51,000.00 381,904.00 

2551 188,787.00 0.00 212,370.00 401,157.00 

ประกันสังคม 7,551.00 5,075.00 11,250.00 23,876.00 

2548 0.00 0.00 0.00 0.00 

2549 0.00 1,325.00 0.00 1,325.00 

2550 1,380.00 3,750.00 2,250.00 7,380.00 

2551 6,171.00 0.00 9,000.00 15,171.00 

คาเชาบาน 0.00 86,133.00 120,000.00 206,133.00 

2548 0.00 0.00 0.00 0.00 

2549 0.00 14,133.00 0.00 14,133.00 

2550 0.00 72,000.00 24,000.00 96,000.00 

2551 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00 

บําเหน็จ 0.00 0.00 36,790.00 36,790.00 

2548 0.00 0.00 0.00 0.00 

2549 0.00 0.00 0.00 0.00 

2550 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 

2551 0.00 0.00 19,790.00 19,790.00 

คาครองชีพ 10,401.00 0.00 0.00 10,401.00 

2548 0.00 0.00 0.00 0.00 

2549 0.00 0.00 0.00 0.00 
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2550 0.00 0.00 0.00 0.00 

2551 10,401.00 0.00 0.00 10,401.00 

รวมคาใชจาย 206,739.00 91,208.00 380,410.00 678,357.00 

   จากขอมูลขางตนจะเห็นวาคณะมีคาใชจายเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนนักศกึษาที่รับ  ใน
แตละปการศึกษา   ดังนั้น   จงึเสนอขอปรับหลักสูตรภาษาและวรรณคดเีวียดนาม  เปนการศึกษาในภาพรวมของ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ไมวาจะเปนดานภาษาหรือวัฒนธรรมในลุมแมน้ําโขง  ซ่ึงอาจจะเรยีนวิชาทั่วไปใน  2  ป
แรก  และ  ป 3-4  จะเนนวิชาเอกโดยไปศกึษาที่ประเทศนั้น ๆ โดยตรง 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงหลักสูตรเวียดนามเปนหลักสูตรที่มี
การศึกษาในภาพกวางโดยมคีณบดีเปนประธานในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

5.6   การขออนุมัติซ้ือเกาอี้นั่งทํางานใหแกอาจารย   
 นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล    ผูแทนคณาจารย   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติซ้ือ
เกาอี้ทํางานใหแกอาจารย  เนื่องจากมีอาจารยแจงวาเกาอี้ทํางานคอนขางเกาและบางตัวชํารุด 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  สํารวจเกาอี้
ทํางานของอาจารยเพื่อจะไดดําเนินการจัดซื้อตอไป 
 
5.7   ชองทางการสื่อสารของบุคลากรกับผูแทนคณาจารย  
 นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล    ผูแทนคณาจารย   เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มชองทางการ
ส่ือสารระหวางบุคลากรกับผูแทนคณาจารย   ซ่ึงผูชวยคณบดีฝายบริหารใหขอมูลเพิ่มเติมวาในเว็บไซตของคณะ
ไดจัดทําสายตรงถึงคณะกรรมการประจําคณะทุกทานแลว  แตเปนการรับขอมูลไดเพียงทางเดียวไมสามารถตอบ
กลับได 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  เพิ่มชอง
สําหรับการตอบคําถามดวย 

 

ปดประชุมเวลา        15.00     น. 

 


