
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  วาระพิเศษ / 2552 

วันอังคารที่   26   พฤษภาคม   2552    เวลา   13.30 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. นายทรงพล  อินทเศียร   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

5. นายพิสิทธิ์  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 

7.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

8.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสขุ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว กรรมการ 

9.  นางสาวนิโลบล   นาคพลังกูล  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

10.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร กรรมการ 

11.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร กรรมการ 

12.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

13.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา ติดราชการ 

2.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 

2.  นางสาวโสภิดา  พิมประภา  นักวิชาการศึกษา 

3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    13.30   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   ขอเชิญเสนอผลงานวิจยัดีเดนเพื่อรับรางวัลในการประชุมวิชาการ  ม.อบ. วิจัย   คร้ังที่  3    

   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  มอบหมายใหหวัหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร   แจงที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยดีเดนเพือ่รับรางวัลในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งท่ี 3 ระหวางวันที่ 28- 29  
กรกฎาคม  2552   ณ  โรงแรมสุนีย แกรนด แอนด คอนเวนชั่น เซนเตอร    โดยแบงเปนผลงานวิจัยดีเดน  3  รางวัล    ดังนี ้   
รางวัลผลงานวจิัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิน่   รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ / นวัตกรรมใหม      และ
รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพมากที่สุด   รางวัลละ  5,000  บาท     พรอมโลเกียรติยศ    สงผลงานไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวัน
ศุกรท่ี  12  มิถุนายน  2552    

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ขอมูลอาจารยท่ีจะเริ่มปฏิบัตงิานในปการศึกษา  2552    

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบขอมูลอาจารยที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 

ในปการศึกษา  2552   รายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง คุณวุฒ ิ เร่ิมปฏิบัตงิาน 
1 นางสาวภัทรศินี แสนสําแดง อ.นิเทศศาสตร ป.โท 18 พ.ค. 52 

2 นายนบชนก บัวเทศ อ.ญี่ปุน ป.ตรี 1 มิ.ย. 52 

3 Mr.Ito Tsuyoshi อ.ญี่ปุน ป.โท 25 พ.ค. 52 

4 Mr.Christoph Kaiser อ.อังกฤษ ป.ตรี 25 พ.ค. 52 

5 นายปริวรรต สมนึก อ.ทองเที่ยว ป.โท 1 มิ.ย. 52 

6 Ms.Shinobu Takahashi อ.ญี่ปุน ป.ตรี 1 ต.ค. 52 

 

1.3   รายงานผลการสอบอาจารยภาษาอังกฤษและอาจารยประวัติศาสตร   

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบผลการสอบคัดเลือกอาจารย
ภาษาอังกฤษชาวไทย  จํานวน  2  อัตรา  และอาจารยประวัติศาสตร  จาํนวน  1  อัตรา  ซ่ึงไมมีผูผานการคัดเลือก  
ขณะนีอ้ยูระหวางการดําเนินการรับสมัครอีกครั้ง 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
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1.4  การปรับเปล่ียนภาระงานนักวิชาการศึกษา  คณะศิลปศาสตร   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบการปรับเปลี่ยนภาระงานนักวิชาการ 

ศึกษา  คณะศลิปศาสตร  ระหวางนางสาวโสภิดา  พิมประภา  และนางนีลนารา  ศรีสําราญ     จะมีการปรับเปลี่ยน
ภาระงานตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2552   ทั้งนี้  จะตดิประกาศประชาสัมพันธภาระงานใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    
 

1.5   โครงการอบรมภาษาองักฤษสําหรับสายสนับสนนุวชิาการ  

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    แจงที่ประชุมทราบถึงโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับสายสนับสนุน 

วิชาการ  ซ่ึงจะจัดอบรมเปนเวลา 2  เดือน  เร่ิมตั้งแตวนัที ่ 1  มิถุนายน  -  31  กรกฎาคม  2552  โดย  Miss Susannah  
Welch  ซ่ึงเปนนักศึกษาปรญิญาโทจาก  University of Hawaii at Manoa  มาชวยสอน  แบงกลุมเรียนเปน  2   กลุม  

กลุมที่หนึ่งเรียนเรียนวันจันทรและวันพุธ  กลุมที่สองเรียนวันอังคารและวันพฤหัสบด ี จะเนนการสนทนาเพื่อการ
ทํางาน   
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   และหากมีอาจารยที่สนใจจะเรยีนภาษาอังกฤษสามารถ 
แจงชื่อไดที่ผูชวยคณบดีฝายบริหาร เพื่อจัดกลุมเรียนตอไป 

 

1.6   สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  2551   

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    แจงที่ประชุมทราบสรุปผลการตรวจประเมนิคุณภาพ 

การศึกษา  ระดับสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  2551  ซ่ึงคณะไดรับการประเมินระหวางวันที่  19-20  
พฤษภาคม  2552  โดยสรุปภาพรวมของทุกสาขาวิชา  ไดดังนี ้

  จุดเดน 

1. วัฒนธรรมองคกรอยูแบบเอือ้เฟอเผ่ือแผ ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 

2. ทรัพยากรบุคคลอยูในวยัทํางาน มีความเชีย่วชาญหลากหลาย ทําใหสามารถใชทรัพยากร 

บุคคลรวมกันระหวางสาขาและหลักสูตร  ทั้งในดานการเรียนการสอน  การวจิัยและบริการวิชาการ 

3. มีเทคนิคการสอนหลากหลายที่ไดทั้งองคความรูและจรยิธรรมอันเปนคุณสมบัติของบัณฑิตที ่

พึงประสงค 

4. คณะเปดโอกาสใหนักศกึษาไดเรียนรูตามหลักสตูรและกิจกรรมนอกหลักสูตรทําใหสามารถ 

นําไปประยุกตใชงานไดจริง  และสามารถนําเขาสูการวิจยัระดับวิทยานพินธและสารนิพนธไดเปนอยางด ี

  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
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1. หัวหนาสาขามีประสบการณในการบริหารจัดการนอย  ควรไดรับการสนับสนุนเพื่อเพิ่มองค 
ความรูในดานการบริหารจัดการ 

2. คณะควรพัฒนาระบบและสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวชิาการของอาจารยสาขาวิชาตางๆ  
3. ควรสรางระบบกลไกและเครือขายความรวมมือในการวจิัยแบบบูรณาการระหวางสาขาวิชาให 

เหมาะสมเพื่อผลักดันใหบุคลากร มีงานวิจยัมากขึ้น  พัฒนาระบบพี่เล้ียงนักวจิัยและสรางแรงจูงใจใหสรางงานวิจยั
มากขึ้น  

4. ควรสรางบรรยากาศการศกึษาใหนักศึกษามีสวนรวมและผอนคลายมากขึ้น เพิ่มชองทางให 
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียน เชน กลองแสดงความคิดเห็น  รวมถึงมรีะบบหรือกลไกที่แสดงใหเห็น
วาคณะมีการตอบสนองหรือใหความสนใจอยางเปนรูปธรรม 

5. ควรเพิ่มกจิกรรม/โครงการ ที่เพิ่มทักษะใหกับนกัศึกษาตามสาขาวิชาชีพใหครบทุกสาขา 
6. ควรพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกร 
7. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหนกัศึกษารับทราบเพื่อใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้ 
8. พัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา    เพื่อใหการรายงานผลการศึกษาของ 

นักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
9. ควรจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)   ฉบับสมบูรณและสรุปเปน 

รายองคประกอบ  ตรวจสอบการรายงานผลในตัวบงชีท้ี่มีการคํานวณ  และกําหนดรูปแบบการเขียนรายงานให 
เปนรูปแบบเดยีวกัน 

10.  การจัดเตรียมเอกสารควรใหสอดคลอง  และงายตอการตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  สรุปจํานวนนักศึกษายนืยันสิทธ์ิ    
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชมุทราบสรุปจํานวนนักศึกษายืนยนัสิทธิ์ 

เพื่อเขาศึกษาคณะศิลปศาสตร  ขอมูล  ณ  วนัที่ 22  พฤษภาคม  2552  รายละเอียดดังนี ้  
หลักสูตร โควตา สอบโดย สกอ. รวม 

1.  การทองเที่ยว 43 6 49 
2.  การพัฒนาสังคม 37 9 46 
3.  นิเทศศาสตร 34 9 43 
4.  ภาษาจนี 43 3 46 
5.  ภาษาญี่ปุน 38 9 47 
6.  ภาษาไทยและการสื่อสาร 26 12 38 
7.  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 43 12 55 

รวม 264 60 324 
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  ทั้งนี้  จํานวนนักศึกษายืนยนัสิทธิ์ทั้งหมด จะทราบผลในวันที่  29  พฤษภาคม  2552 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.8  ระบบเงินสดยอยเพื่อการหมุนเวียน   
ประธาน    แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดมรีะบบเงินสดยอยเพื่อการหมนุเวยีน  จํานวน 10,000  บาท   

สําหรับบริหารจัดการภายในคณะในกรณเีรงดวน เชน การซอมแซมวัสดุครุภณัฑ  และการเลีย้งรับรองคณะผูมา
เยี่ยมเยือน  เปนตน  โดยมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายบริหาร  และนางปาณฑรา  ศิริทวี  เปนผูดูแลและจัดทํา
รายงานการใชจายบัญชี  โดยรายงานการใชจายทุกเดอืน  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  1  มิถุนายน  2552   

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   

 - 
 
 กอนจะเริ่มการประชุมระเบียบวาระที่  3  คณบดีไดเขารวมประชุมและเปนประธานดําเนินการ
ประชุมตอ 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1  ขออนุมัตจัิดทําชุดเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษา  และขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการสอนวชิากิจกรรมพลศึกษา  

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาวากลุมงานสอนกีฬาและนันทนาการ  สาขาวิชาการทองเที่ยว  

ไดขออนุมัติจดัทําชุดเรียนวชิากิจกรรมพลศึกษาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษา  ประจําภาค
การศึกษา  1/2552   รายละเอยีดดังนี ้

1. ในปที่ผานมามหาวิทยาลัย  โดยงานกจิการนักศึกษาไดเปนผูจัดทําชุดกลางของมหาวิทยาลัยมา 

กอน  และไดกําหนดไวในเงื่อนไขการมอบตัวเขาเปนนกัศึกษามหาวทิยาลัยดวย  และสามารถนําชุดดังกลาวมาใช
ในการเรยีนวชิากิจกรรมพลศึกษาไดดวย  แตในปนี้มหาวิทยาลัยไมไดจําหนายชุดดังกลาว  ดังนัน้กลุมงานกีฬาและ
นันทนาการจึงขอเสนอใหพจิารณาชุดเรยีน  

2.  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา  ประจําภาคการศึกษา  1/2552   เปนจํานวน   

ทั้งสิ้น  132,400  บาท  เกี่ยวกับวัสดุคงเหลือและคณะจะไดดําเนินการจัดซื้อตอไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 
  1.  คณะไมมนีโยบายในการจัดซื้อชุดเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษา  และเห็นควรใหมหาวิทยาลัยเปน 
ผูดําเนินการ    และเหน็ชอบใหอาจารยผูสอนแจงใหนกัศึกษาทราบถึงการแตงกายที่เหมาะสมในการเรียนวิชา 
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กิจกรรมพลศกึษา 
  2.  การจัดซื้อวสัดุการสอนวชิากิจกรรมพลศึกษา  คณบดแีละรองคณบดีฝายบริหาร   จะพิจารณา
ตรวจสอบกับงานพัสดุอีกครั้ง 
 
3.2   ขออนุมัตกิารรับรองครอูาสาสมัครชาวจีน   

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติการรับรองครู 
อาสาสมัครชาวจีน  คือ  Miss Jianjun  Meng   ซ่ึงจะมาปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที ่ 29  พฤษภาคม  2552  –  มีนาคม   
2553  ตามโครงการของ สกอ.  รายละเอียดดังนี ้

1. ขอใชหองพักรับรองของคณะ  โดยคณะรับผิดชอบคาทําความสะอาดทั้งกอนและหลังการเขา 
พัก   พรอมชําระคาน้ําและคาไฟฟา  ในชวงเวลาดังกลาว  

2. คาตอบแทน  เดือนละ  10,000  บาท 
3. คาประกันสังคม 
4. คาธรรมเนียมวีซา 
5. คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงนิประกัน  500,000 – 1,000,000  บาท 
6. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.3  การจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตรของคณะ  ประจําปการศึกษา  2553 

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการตาม 

แผนยุทธศาสตรของคณะ  ประจําปการศกึษา  2553  ซ่ึงไดแบงประเด็นยุทธศาสตรของคณะออกเปน  6  ดาน ดังนี ้

การเรียนการสอน     การวิจยั    การบริการวิชาการ    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร  และการบริหารจัดการ  ดังนั้นงานแผนจึงขอเสนอแผนการเรยีนรูเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการตามแผน 
ยุทธศาสตรเต็มรูปแบบสําหรับปการศึกษา  2553   เปน  4 ไตรมาส 

1.  ไตรมาสที่  1   เดือนกรกฎาคม -  กันยายน  2552   (ทบทวนเพื่อรูจักตนเอง) 

2.  ไตรมาสที่  2   เดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2552     (ทําความเขาใจกลยทุธ) 

3.  ไตรมาสที่  3   เดือนมกราคม -  มีนาคม  2553     (เร่ิมลงมือปฏิบัติ) 

4.   ไตรมาสที่  4  เดือนเมษายน -  มิถุนายน  2553    (ลงมือปฏิบัติงานตามแผน) 

   ทั้งนี้  งานแผนงานจะหารือรวมกับงานประกันคณุภาพการศึกษา  เกีย่วกับตัวช้ีวัด ปการศึกษา  
2552   เพื่อเสนอในคณะกรรมการประจําคณะตอไป 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  นําผลการ 
ประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา  เมื่อวนัที่  19-20  พฤษภาคม  2552   และรอผลการประเมิน ฯ  
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ระดับคณะ ที่จะมีการประเมนิในวันที่  4-5  มิถุนายน  2552  เพื่อมาประกอบการวิเคราะหจดุเดน – จุดดอย ของคณะ 
ตอไป  ในสวนการจัดทําแผนการเรียนรูเพือ่นําไปสูการจดัทําโครงการตามแผนนั้น   ที่ประชุมเสนอใหรองคณบดี 
ฝายแผนงานและสารสนเทศ  แจงในที่ประชุมบุคลากรคณะ  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2552   วาคณะจะดําเนนิการ   
วิเคราะหจุดเดน – จุดดอย ของคณะโดยใช  SWOT  Analysis  ในชวงเดอืนกรกฎาคม  2552  เพื่อเปนการทบทวน 
และรูจักตนเองกอน 
  

ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1    การเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี   ซ่ึงจะจดัประชุมในวนัอังคาร สัปดาหแรกของทุกเดือน  ซ่ึงการประชุมครั้งตอไปเปน  คร้ังที่  5/2552  
วันอังคารที่  2  มิถุนายน  2552    

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ใหผูที่ตองการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  สามารถแจงไดที่ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 

4.2 พิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษา  3/2551          

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนระดับปริญญาตรี     

ภาคการศึกษาที่   3/2551    โดยหัวหนาสาขาวิชาแตละสาขาวิชา   แจงผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ภาคการศึกษาที่   3/2551   ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น  34  รายวิชา   รายละเอียดดังนี้ 
 

ที่ รหัสวิชา รายวิชา 

1 1411100 การใชภาษาไทย 

2 1411101 ภาษาไทยและการสื่อสาร 

3 1411102 ภาษาไทยธุรกจิ 

4 1411406 ศิลปะการจัดอบรมและการประชุม 

5 1412101 ภาษาลาว 1 

6 1415101 ภาษาจนี 1 

7 1415102 ภาษาจนี 2 

8 1415202 ภาษาจนี 3 

9 1416101 ภาษาญี่ปุน 1 

10 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 
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11 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 

12 1421200 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

13 1421205 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจ 

14 1421206 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15 1421207 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษา  IT 

16 1421208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

17 1421221 Written Expression 2 

18 1432340 Themes in Literature 

19 1431100 Human Wisdom and Behaviour 

20 1432100 Man and Civilization 

21 1435100 Man and Music 

22 1435111 Gerneral Thai Music 

23 1435142 Music and Performance of I-sarn 1 

24 1435227 Broadway 

25 1436102 make up 

26 1439100 Psycical Education Activity 1 

27 1439101 Psycical Education Activity 2 

28 1443300 Law for Tourism 

29 1443301 Business Law 1 

30 1446200 Tourism and Hospitality  Psychology 

31 1449200 Tourism Industry 

32 1449301 tourism Management 

33 1449302 Tourism Operation 

34 1451482 Independent Study for Social Science 
 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  
ติดตามเรื่องการ  Regrade  ของนักศึกษา  ทั้งนี้ เพื่อใหการสงผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษาทันตามกําหนด  
จึงเห็นชอบใหวิชาที่ยังไมสงผลการเรียน  จาํนวน  2   รายวิชา  คือ  Man and  Society  และ  Man and Culture  เสนอ
ผลการเรียนใหหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตรและรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธพิจารณา   ตามลําดบั  
และสงใบเซ็นชื่อใหนกัวิชาการศึกษาดําเนินการตอไป  ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2552 
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4.3  ขออนุมัติเพิ่มขอมูลในแผนการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน   
   รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ       เสนอที่ประชมุพิจารณาการเพิ่มขอมูลในแผนการ
ขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน  เพื่อกําหนดกรอบตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  
2  อัตรา  ในแผนการขอรับการจัดสรรกรอบอัตราขาราชการเงินงบประมาณ  เนื่องจากคณะศิลปศาสตรมีบุคลากร
ตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร  จํานวน  2  ราย  คือ นางปาณฑรา   ศิริทว ี  และนางละอองดาว  เพชรแกว อยูระหวาง
การขอเปลี่ยนตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.4 ขออนุมัติการกอสรางอาคารฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง 

ประธาน     เสนอที่ประชุมพจิารณาขออนมุัติการกอสรางอาคารฝกอบรมภาษาและ 
วัฒนธรรมลุมน้ําโขง    เพื่อใชในการฝกอบรมและการเรียนการสอน  โดยจะกอสรางเปนอาคาร  3  ช้ัน  ประกอบ 
ดวยโถงกจิกรรมและหองเรยีน  ในเบื้องตนขออนุมัติจางออกแบบอาคาร  ในวงเงนิ  287,500  บาท  โดยใชเงิน
รายไดคณะศิลปศาสตร และคณะจะขอกูเงนิจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาใชในการกอสรางอาคารดังกลาวตอไป 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และเหน็ชอบใหแตละสาขาวิชาหารือถึงความตองการใน
การใชหองตาง ๆ    แลวนําเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งตอไป   เพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาออกแบบอาคาร 
 

4.5   ขออนุมัติโครงการงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  2552   

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   มอบหมายใหรองคณบดีรองคณบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ       เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการงานกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  
2552   จํานวน  3  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับที่ โครงการ วันดําเนินการ งบประมาณ (บาท) แหลงเงิน 

1 สานสัมพันธนองพี่ 1-10  มิ.ย.  2552 25,760 บํารุงกิจกรรม 

2 รักษศิลปศาสตร 6  มิ.ย.  2552 10,300 บํารุงกิจกรรม 

3 ไหวครูคณะศลิปศาสตร 11  มิ.ย.  2552 23,000 รายไดคณะ 

รวม 59,060  
 

   มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.6   การเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา  2551   

   ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา  2551  เพื่อสงไปยังงานประกันคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2552   
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   มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัยปการศึกษา  2551  ไปยังมหาวิทยาลยั 
 
4.7   พิจารณารางนโยบายและแผนงานการวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณารางนโยบายและแผนงานการวจิัย  
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชมุ 
   มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเหน็ชอบใหแกไขประกาศ  โดยเรียงลําดับหวัขอใหมตาม
ขอเสนอแนะที่ประชุม 
 
4.8 พิจารณารางการใหรางวัลตอบแทนการตีพมิพบทความ    
   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณารางการใหรางวัลตอบแทนการ
ตีพิมพบทความ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
      มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหปรับรายละเอียดประกาศ  ดังนี ้

1. แกไขชื่อประกาศ  เปน การใหคาตอบแทนการตีพิมพบทความ   
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  ไดคาตอบแทน  3,000 บาท 
3. บทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  ไดคาตอบแทน  2,000 บาท 
4. ประกาศมีผลมีบังคับใชตั้งแตวันที่  1  มกราคม 2552  เปนตนไป 
5. ใหตรวจสอบแหลงเงินทีจ่ะใชเปนคาตอบแทนกับงานการเงินอีกครั้ง 

 
 ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   การปรับเพิ่มทุนวิจัยพืน้ฐานเงนิรายไดคณะศิลปศาสตร 

  รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มทุนวิจยัพื้นฐานเงินรายได
คณะ  จาก  30,000   บาท  เปน  35,000  บาท  ซ่ึงเปนขอเสนอจากคณะกรรมการวิจยั 

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติไมเห็นชอบใหเพิ่มงบประมาณ  เนื่องจากคณะไมมีนโยบายให
อาจารยทําวจิัยที่ตองใชงบประมาณจาํนวนมาก  แตตองการใหเกดิการวจิัยอยางตอเนือ่ง  และที่ผานมาการขอทุน
วิจัยไมไดเกิดจากขอจํากดัเรือ่งงบประมาณ 

5.2   ขอมูลภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  ประจําปการศกึษา  2550  

  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา    แจงที่ประชมุทราบขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑติ  ประจาํปการศึกษา  2550  โดยแยกตามสาขาวิชา  รายละเอียดไดนําเสนอผานคอมพิวเตอร   ซ่ึงจากขอมูลจะ
เห็นวาผลการวิเคราะหในป 2550  ลดลงจากปที่ผานมาทกุเกณฑ   
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  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบใหทุกสาขาวิชาตรวจสอบขอมูลภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต    และเพื่อเปนการแกปญหาในการกรอกแบบสอบถามของนักศึกษาในสวนการทํางานตรง
สาขาวิชา   จึงขอใหทุกหลักสูตรแจงใหนกัศึกษาทราบเปาประสงคของหลักสูตรและสรางความเขาใจเกีย่วกับการ
ประกอบอาชพีใหนกัศึกษาทราบตั้งแตตน  ทั้งนี้ขอใหผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษาสงขอมูลดังกลาว
ใหประธานหลักสูตรเปนขอมูลตอไป 

    

ปดประชุมเวลา        17.15     น. 

 


