
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   5/2552 

วันศุกรท่ี   1   พฤษภาคม   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.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

10.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว กรรมการ 

11.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร กรรมการ 

12.  นายธวัช  มณีผอง   ผูแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 

13.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

14.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

15.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผศ.ภัทรียา   วิสัยจร   รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ       

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 

3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  
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  เนื่องจาก  ผศ.อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ   ติดประชุม    ดังนั้นจึง
มอบหมายให  ผศ.กิติพร   โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร   กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมแทนตาม
ระเบียบวาระ   ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  3/2552     

     ประธาน แจงที่ประชุมทราบถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  
3/2552   เมื่อวนัที่  7  เมษายน  2552  ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะศิลปศาสตร  รายละเอียดดังนี ้

1. กองบริการการศึกษาจะยายจุดบริการจาก เคานเตอรศาลาแปดเหลีย่ม ไปยังบริเวณชั้นหนึ่ง 

อาคารสํานักงานอธิการบดหีลังเกา  (ทีท่ําการไปรษณียเดิม)  และตั้งชื่อจุดบริการวา  “ศูนยบริการทะเบียนและ
การศึกษา”  พรอมทั้งจะมีการจัดเก็บอัตราคาบริการเอกสารตาง ๆ   เพื่อนําไปบริหารจัดการทัว่ไป 

2. ตามที่คณะศิลปศาสตร ไดเสนอปญหาสถานภาพของนกัศึกษาที่ไมเปนปจจุบันเนื่องจาก 

มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่มารายงานตัว  แตไมลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาใดๆ จึงทําใหมผีลการเรียนแตละ
ภาคการศึกษา  เปน  0.00  ดังนั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  จึงมีมติเห็นชอบใหกองบริการ
การศึกษาตรวจสอบและคัดชื่อนักศึกษา  ที่มารายงานตวัแตไมลงทะเบียนเรียน ออกภายใน  1  สัปดาห  เพื่อให
ขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบันและใหผูอํานวยการกองบริการการศึกษารายงานผลการดําเนนิงานตอ
อธิการบดีภายใน 2  สัปดาห 

  3.  การจัดทําหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวทิยาลัยตางประเทศ  ซ่ึงคณะมี
แนวคดิในการจัดทําหลักสูตรแบบ  3+1  คือเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 ป และเรียนที่ประเทศเวียดนาม  1  
ป   โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพิม่เติมวา  คณะที่ประสงคจะจัดทําหลักสูตร
ใหม  และปรับปรุงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  ขอใหนําเสนอหลักการและเหตุผลในการ
ปรับปรุงและการจัดทําหลักสูตรใหม  พรอมเสนอขอมูลดานการตลาดหรือกลุมเปาหมายหรือผูเรียน  และแสดง
ขอมูลความพรอมของคณะตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาในการประชุมครั้งตอไป   

  4.  การจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร  ใหแกนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาซึ่ง
คณะไดเสนอแนวทางสําหรับการจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  3  แนวทาง  ดังนี ้

  - แนวทางที่ 1 การจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ โดยเปนศูนยสอบใหกบัจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

  -  แนวทางที่  2  คณะศิลปศาสตรจัดทดสอบโดยจัดทาํขอสอบเปนขอสอบกลาง  สําหรับใชใน
การสอบวัดความรู  ซ่ึงใน  1  ปการศึกษาอาจเปดสอบ  2  รอบ  เพื่อเปดโอกาสใหนกัศึกษาสามารถสมัครทดสอบ
ไดตลอดป 

  -  แนวทางที่  3  การจัดทดสอบและเปดคอรสสําหรับสอนใหกับนักศกึษาเพิ่มเตมิ   
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  ทั้งนี้  ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมตเิห็นชอบในแนวทางที่  2  และ  3  โดย
คณะจะไดประสานกับหวัหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก  เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวตอไป 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ผลการพจิารณาที่พักอาศัยของมหาวทิยาลัยใหแกครูอาสาสมัครชาวจีน 

   ประธาน   แจงที่ประชุมทราบผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยใหแกครูอาสาสมัคร
ชาวจีน  ซ่ึงจะมาปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตรตั้งแตเดือนพฤษภาคม  2552  ถึงเดือนมีนาคม  2553  เปนระยะเวลา  
10  เดือน  โดยมหาวิทยาลัยแจงวาไมมีหองพักวางใหแกอาสาสมัครชาวจีนดังกลาว  ดังนั้น  คณะจงึจะเชาหองพกั
รับรองใหอาสาสมัครชาวจีน 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปรญิญาโท           

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบรายงานผลการคัดเลือกนักศกึษา
ระดับปริญญาโท  คณะศิลปศาสตร  ประจําปการศึกษา  2552   โดยแยกตามสาขาวิชา ดังนี ้

1. สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  จํานวน  9  คน 

2. สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  7  คน 

3. สาขาสังคมศาสตรและการพฒันา  (วิชาเอกการพัฒนาสังคม)  จํานวน  2  คน 

4. สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา  จาํนวน  2  คน 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     

  

1.4 รายงานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2552               

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที่ประชุมทราบรายงานการประชุมแนวทางการบริหาร 

จัดการงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ  2552   ซ่ึงไดประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเมื่อวนัที่  8  เมษายน  
2552  ที่ประชุมไดสรุปรายรับ – รายจาย  เงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของคณะศิลปศาสตร    ในภาคการ 

ศึกษา  2/2551  3/2551  และ  1/2552  โดยเงินคงเหลือเปนจํานวน   7,089,856.95  บาท  ทั้งนี้  ไมรวมเงินกองทุน
สงเสริมและพัฒนา ฯ   (ขอมลู ณ วันที่  31  มีนาคม  2552)    จากการประชุมครั้งนี้จะนํามาซึ่งการกาํหนด    แนว 

ทางการบริหารเงินรายไดของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย     ซ่ึงงานแผนของมหาวทิยาลัยจะไดจดัประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางตอไป 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.5  การไดรับทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการจาก  Japan  Foundation   

  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดรับทุนสนับสนุนการประชุม
วิชาการจาก  Japan  Foundation  ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนนิการระหวางวันที ่ 1  สิงหาคม  2552 – 28  กุมภาพันธ  2553  
มีงบประมาณสนับสนุนเปนจํานวน  432,600  บาท      

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.6 สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550  ของ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    แจงที่ประชุมทราบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ 

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2550  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชมุ  ซ่ึงสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใน 

ภาพรวมอยูในระดับพอใช  คือ   3.3215   

  2.  มหาวิทยาลัยมีจุดเดน  คือ สามารถผลิตงานวิจยัที่มีคุณภาพสูง  และสามารถบริหารจัดการให
อาจารยไดรับทุนวิจยัอยางทัว่ถึง  รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานวจิัยใหไดผลในระดับดี  โดยไดรับการตีพิมพ
เผยแพร  และมีบทความวิจยัสูงขึ้น 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7 มหาวิทยาลัยชนชาติแหงยูนนานไดลงนามบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวนัที่  24  เมษายน 2552  มหาวิทยาลัย  Yunnan  Nationalities   

University  (YNNU)  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  ไดเดินทางมาลงนามบันทึกความรวมมือ  (MOU)  กบั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะศิลปศาสตร  โดยในเบื้องตนจะมคีวามรวมมือทางวิชาการ ในดานการสอน
ภาษาไทยใน YNNU  และการจัดทําหลักสูตรรวมกัน  อนึ่งเมื่อวันที่  20-22  เมษายน  2552    คณบดีและรอง
คณบดีฝายบรหิาร ไดเดินทางไปดูงานทีม่หาวิทยาลัยวทิยาศาสตรและสังคมแหงยนูนาน  ซ่ึงทางมหาวิทยาลัย
ดังกลาวมคีวามสนใจจะใหคณะไปทําการสอนวชิาภาษาไทยใหแกนักศึกษา  แตเนือ่งจากมหาวทิยาลัยอุบลราชธานียงั
ไมไดมีการลงนามบนัทกึความรวมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและสังคมแหงยูนนาน  หากมคีวามคืบหนาใน
เร่ืองดังกลาวจะแจงใหทราบตอไป 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.8  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวากระทรวงศึกษาธิการไดออก 

ประกาศวาดวยการจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. ใหจดัการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในที่ตั้ง 
2. ดําเนินการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมีการ 

ประเมินผลเพือ่พัฒนาหลักสตูร 
4. จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพยีงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง 
5. จัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชพี  การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา  

และบริการอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดยีวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง  เปนตน 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.9    การเปนกรรมการจัดการประชุมระดบัชาติ ของสมาคมอารักขาพชืแหงประเทศไทย    
 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว    แจงที่ประชุมทราบสมาคมอารักขาพืชแหง
ประเทศไทย   รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ  จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ในชวงเดือนพฤศจิกายน  2552  ซ่ึงมีนายบุณยสฤษฎ  อเนกสุข   นางสาวพัชรี   ธานี  และนางสาวนวทิวา  พลทม   
อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว  คณะศิลปศาสตรเขารวมเปนคณะกรรมการ 

 ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ      
 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  4/2552 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังที่  
4/2552   เมื่อวันที่  2  เมษายน  2552 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1  ประธานผูตรวจประเมนิ  ระดับคณะ   

  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     แจงที่ประชุมทราบวาตามที่  รศ.รังสรรค    เนียมสนิท  
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน   แจงวาติดราชการ  ในวันที่   4-5    มิถุนายน  2552   ซ่ึงเปนวันตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ระดับคณะ  ปการศึกษา  2551  นั้น   ตอมาอาจารยแจงวาสามารถเปนประธานผูตรวจประเมินได   
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  ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ      
 

3.2  การสงไปรษณียไปยงัสวนกลางมหาวทิยาลัย 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบวาโครงการที่จะขออนุมัตใิหม  โครงการใดมีการสง 

เอกสารประชาสัมพันธไปยงัหนวยงานตาง ๆ  ขอใหผูรับผิดชอบโครงการกําหนดประมาณการคาใชจายการสง
ไปรษณยีในโครงการดวย   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   และมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ   

แจงใหผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ  ทราบเกี่ยวกับการกําหนดประมาณการคาใชจายการสงไปรษณียในโครงการ   
 

3.3   เงินคาสอน ภาคการศึกษาที่  3/2552   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาขณะนีง้านวิชาการไดดําเนนิการ 

ยืมเงินคาสอน ในภาคการศึกษาที่ 3/2552  ไปยังมหาวิทยาลัยแลว  โดยยอดเงินคาสอนเปนจํานวน 1,036,575  บาท 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

3.4   โครงการครูอาสาสมัครชาวจีน  ประจาํป  2552    
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดแจงไปยังสถานทูตจีน
ประจําประเทศไทยวาจะขอรับครูอาสาสมัครชาวจีน  ในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  ผลเปนอยางไรจะแจงให
ทราบตอไป 

 ท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ      
 
3.5   การปรับแนวคลองน้าํทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม          

รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ     แจงที่ประชุมทราบวาอธิการบดีไดอนุมัติแบบการปรับ 
แนวคลองน้ําทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนประกาศสอบราคา 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 
 
 

3.6   การแกไขหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร      
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ          แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดแกไขและจัดสง
รูปเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาการทองเที่ยว   ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2548   และหลักสูตรวิชาโท
ภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548  พรอมทั้งขอมูลของอาจารยผูสอนทั้ง  2  หลักสูตร ไปที่
งานหลักสูตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบรอยแลว   
   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.7   รายงานความคืบหนาการจัดอบรมการเขียน โครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา  2552   
 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ      แจงที่ประชุมทราบกําหนดการประจําเดือนพฤษภาคม  
2552  มีดังนี้ 
  

วันท่ี กิจกรรม 
4  พฤษภาคม  2552 เชิญอาจารยรังสรรค  เนียมสนิท  มาใหความรูเร่ืองการ

แบงโครงสรางคณะ 
14  พฤษภาคม  2552 จัดอบรมการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
19 – 20  พฤษภาคม  2552  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 
21  พฤษภาคม  2552 อบรมการเขียนโครงการความสอดคลองของโครงการ

กับแผนของคณะ 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.8   การดําเนินการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนาม 
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชมุทราบขณะนีอ้ยูระหวางการรางคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาความรวมมือดังกลาวโดยมีคณบดี    และรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ     เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในเบื้องตน 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.9   การสํารวจความตองการการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในคณะศิลปศาสตร   

 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ        แจงที่ประชุมทราบวาขอชะลอการสํารวจความ
ตองการในการใชงานคอมพิวเตอรในคณะไวกอน  เนื่องจากนายวิชชุภงค   ลิมปทีปราการ  ตองรับผิดชอบหนาที่
แทนนายสัญญา  หารวย  ซ่ึงขอลาออกไป  ทั้งนี้  รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  ไดแจงขอมูลวาในภาค
การศึกษา  1/2552  จะมีอาจารยใหมจํานวน  9  คน  ซ่ึงจะตองจัดเตรียมโตะทํางานและคอมพิวเตอรไวให 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ
รองรับอาจารยใหมได  โดยไมจําเปนตองรอผลการสํารวจความตองการการใชเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาว   
 

3.10   ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา  2552   

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีรับ
ตรง (โควตา) ประจําปการศึกษา  2552   ขอมูล ณ วันที่   21  เมษายน  2552   รายละเอียดดังนี้ 
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การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปการศกึษา 2552      

พื้นท่ีบริการ 
จํานวน
รับ 

ในเขต อ.เมือง 
นอกเขต อ.

เมือง 

พื้นท่ีอีสาน โควตาภาคอื่น รวม 

 21/4/52 

รวม
ท้ังสิ้น 

ลําดับ สาขาวิชา 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

แผน
รับ 

ยืนยัน
สิทธิ์ 
(รอบ
แรก) 

ยืนยัน
สิทธิ์ 
(11 
ก.พ. 
52) 

รวม
ท้ังสิ้น     

1 
ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 5 3 20 9 13 12 4 1 42 25 10 35 11 46 

2 การทองเที่ยว 5 2 20 9 13 11 4 1 42 23 10 33 10 43 

3 ภาษาจีน 4 1 17 11 11 13 3 0 35 25 2 27 10 37 

4 ภาษาญี่ปุน 5 2 20 7 13 20 4 0 42 29 3 32 7 39 

5 
นิเทศศาสตร
(ประชาสัมพันธ) 5 4 20 9 13 7 4 0 42 20 2 22 10 32 

6 
สาขาภาษาไทย
และการสื่อสาร 5 4 20 7 13 10 4 0 42 21 0 21 8 29 

7 
สาขาการพัฒนา
สังคม 5 3 20 17 13 13 4 0 42 33 0 33 9 42 

รวม 34 19 137 69 89 86 27 2 287 176 27 203 65 268 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

3.11   การเปดกลุมการเรียนของคณะรัฐศาสตร  รายวิชา  1432101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดรับมอบหมายให
ประสานกับคณะรัฐศาสตร  กรณีที่มีการเปดสอนรายวิชา  1432101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน  โดยที่
คณะศิลปศาสตร  ไมรับทราบมากอนนั้น  ไดขอมูลวา  ผศ.สุชาดา  ทวีสิทธิ์  คณบดีในขณะนั้น  ไดอนุญาตใหคณะ
รัฐศาสตรเปดสอนวิชาดังกลาวได      โดยใชรหัสของคณะรัฐศาสตร   (21)         แตไมไดใหเปดสอนในรหัสวิชาของคณะ
ศิลปศาสตร   (14)   ดังนั้น   จึงไดแจงรองคณบดีฝายวิชาการของคณะรัฐศาสตรทราบแลวและขอใหปดกลุมการ
เรียนดังกลาว 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.12  การดําเนินการจัดสอบ  CU-TEP  คร้ังท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2552     

 รองคณบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการจัดสอบ  CU-TEP   คร้ังที่  2  
ประจําปการศึกษา  2552   วาคณะไดทําหนังสือสงไปยังศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยแจงไป    
2    ประเด็น   คือ  1.  ขอยกเลิกการจัดสอบ  CU-TEP   คร้ังที่  2  ประจําปการศึกษา  2552   ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่  25  



 

 

9 

กรกฎาคม  2552     และ  2.  ขอเสนอใหคณะเปนศูนยจัดสอบ  CU-TEP  ปละ  1  คร้ัง  โดยขอลดจํานวนผูเขาสอบเปน   150   คน   
ขณะนี้อยูระหวางรอการตอบกลับ   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.13   ตารางแสดงการจัดการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุน   

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจงที่ประชุมทราบถึงตาราง
แสดงการจัดการสอนในหลักสูตรภาษาญี่ปุน โดยนําเสนอ  2  รูปแบบ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.14   ผลการเรียนและคาใชจายในการลงทะเบียนนักศึกษาโครงการพิเศษคณะศิลปศาสตร      

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวนนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนตามที่กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาใหทุนการศึกษา  ดังนี้ 

 GPAX   ตั้งแต  3.50  ขึ้นไป  จํานวน   67  คน 

 GPAX   3.25 – 3.49   จํานวน  64  คน 

 GPAX   3.00 – 3.24   จํานวน  116  คน 

 GPAX   2.75 – 2.99   จํานวน  119  คน 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

3.15  การตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษ  เพื่อเสนอเปดหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงระดับ
ปริญญาตรี 

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาไดรางประกาศเรื่องหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนการตรวจคําอธิบายรายวิชาภาคภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุง ระดับ
ปริญญาตรีวิชาเอกหรือวิชาโท  คณะศิลปศาสตร  เรียบรอยแลว โดยจายคาตอบแทน  ในอัตราหนาละ  600 บาท   

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  โดยใหดําเนินการเบิกจายจากเงินรายไดคณะ 
 

3.16   การมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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 ประธาน    แจงที่ประชุมทราบวาขอให นายธวัช  มณีผอง  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  
แจงหัวหนาสาขาวิชาเพื่อดําเนินการแตงตั้งผูประสานงานหลักเพื่อประสานงานการดําเนินการภายใตบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    แทนอาจารยสุรสม  กฤษณะจูฑะ   ซ่ึงอยูระหวางการลาศึกษาตอ   
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

 กอนจะเริ่มการประชุมระเบียบวาระที่  4  คณบดีไดเขารวมประชุมและเปนประธานดําเนินการ
ประชุมตอ 
 

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1    การเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลและปริญญากิตตมิศักดิ์  ประจําป  2552           

 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลและปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําป  2552  โดยเสนอรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่  18  พฤษภาคม  2552 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี ้
  1.  เสนอชื่อ  รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา  เพื่อรับรางวัลรัตโนบล 
  2.  เสนอชื่อ  คุณสุธาสินี  นอยอินทร  (ครูติว๋)   เพื่อรับปรญิญากิตติมศักดิ์   สาขาการพัฒนา
สังคม 
 
 

4.2  ขออนุมัตโิครงการนิเทศนักศึกษาฝกงานประจําป  2552 

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการนิเทศ
นักศึกษาฝกงานประจําป  2552  ซ่ึงเปนโครงการในรายวิชา  จะจัดในเดือนพฤษภาคม  2552  งบประมาณในการ
ดําเนินการเปนจํานวน  22,720 บาท   โดยใชเงินหลักสูตรการทองเที่ยว 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการ และขอใหงานการเงนิตรวจสอบรายละเอียด 
งบประมาณอกีครั้ง 
 
 

 ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   การประสานงานความรวมมือของงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานกัีบตางประเทศ 

  ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวา  ที่ผานมาคณะไดลงนามบันทึกความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ  และเพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะมคีวามเขาใจรวมกัน    เกีย่วกบัการดําเนินงานในเรื่องนีจ้งึได
เรียนเชิญ  ผศ.ภัทรียา  วิสัยจร รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ   มาใหขอมูลเพื่อใหที่ประชุมทราบถึงการ
ประสานงานความรวมมือของงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับตางประเทศ ในประเด็น
ดังตอไปนี ้
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  1.  International Cooperation  Development  (GMS  and  others) 

  2.  Staff  Development  Program  (VUW, AUT) 

  3.  International  program at UBU : (1)  International Studies (2)  Tourism 

  4.  Joint degree program with other universities (YNU , NUOL, CU) 

  5.  Post grad  program in English/TEFL  (NUOL) 

  6.  Research on GMS  Studies  (YU, Sydney U) 

  7.  Student-staff exchange  (Various) 

  8.  Thai  for  International  Stadents  (NUOL, KUST) 

  9.  Confucius  Institute  (KUST) 

  10.  Cultural  Exchange  (Various)  

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหคณะดําเนินการในสวนทีเ่กีย่วของดังนี ้

  1.  เตรียมนักศกึษาเพื่อสมัครขอรับทุน  GM S  ไวทุกป  

  2.  เตรียมงบประมาณเกี่ยวกบัการรวมมือกบัประเทศเพื่อนบานหรือประเทศใกลเคียง 

  3.  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษาสมัครรับทุน  UMAP  หากนักศึกษาเปนผูมีความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง  คณะอาจสนับสนุนคาสมัครสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  TOEFL  และเมื่อมี
การประกาศรบัสมัครทุน  UMAP  นักศกึษาจะไดมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ประกอบการสมัครไดทัน   
 

5.2  การกรอกขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาในฐานขอมูล 

ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา    แจงที่ประชมุทราบวานายวิชชุภงค   ลิมปทีปราการ 

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร  ไดแกไขระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพการศกึษาสมบูรณแลวระดับหนึ่งเพื่อใช
กรอกขอมูลสําหรับปนี้  โดยแตละสาขาวชิาสามารถกรอกขอมูลไดแลว  สวนการกรอกคา  FTES  งานประกัน
คุณภาพจะเปนผูใหขอมูลเอง 

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

5.3  การพิจารณาผลการเรียนรายวิชา  143302  กฎหมายธุรกิจ  2  

  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษา  
2/2551   รายวิชา 143302  Business  Law 2   กลุมการเรียน  6   อาจารยผูสอน  คือ  นายตระการ  ถนอมพันธ    

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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5.4   หารือกําหนดการประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาคการศึกษา  3/2551  
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   หารือกําหนดการประชุมพิจารณาผลการเรียน ภาค
การศึกษา  3/2551   เนื่องจากคณะตองสงผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษาภายในวันที่  29  พฤษภาคม  2552
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการพิจารณาผลการเรียนใหเสร็จสิ้นในระดับ
สาขาวิชา  ภายในวันที่  25  พฤษภาคม  2552   และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ใน
วันที่  26  พฤษภาคม  2552    เวลา  13.30  น. 
 
5.5   การพิจารณาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ   จากขอมูลที่รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษานําเสนอ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  ทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ  ตามผลการเรียน  ดังนี้  

 1.   GPAX   ตั้งแต  3.50  ขึ้นไป     ใหทุนการศึกษา  2,000  บาท 
 2.   GPAX   ระหวาง  3.25 - 3.49   ใหทุนการศึกษา  1,500  บาท   
  
 

5.6   การจัดกิจกรรมการจัดการและถายทอดความรูในคณะศิลปศาสตร  (KM)  เร่ือง  การบริหารจัดการโครงสรางคณะ
ศิลปศาสตร 
  ประธาน  แจงที่ประชุมทราบวาจะมีการจัดกิจกรรมการจัดการและถายทอดความรูในคณะศิลป
ศาสตร  (KM)   เร่ือง  การบริหารจัดการโครงสรางคณะศิลปศาสตร  โดยเชิญ  รศ.รังสรรค   เนียมสนิท  เปนวิทยากร  
ในวันที่  4  พฤษภาคม  2552   จึงขอประชาสัมพันธใหอาจารยทุกทานเขารวมรับฟง   
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา        13.40     น. 

 


