
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   6/2552 

วันศุกรท่ี  12  มิถุนายน   2552   เวลา    09.30 น. 
ณ   หองประชมุดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร   คณบดีคณะศลิปศาสตร    ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 
3.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา กรรมการ 
4.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 
5.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 
7.  นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 
8.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 
9.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสขุ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว กรรมการ 
10.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร กรรมการ 
11.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
12.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 
13.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝายบริหาร    ติดราชการ 
2.  ผศ.สุพัฒน   กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     ติดราชการ 
      

ผูเขารวมประชุม  
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 
2.  นายสรพจน   เสวนคณุากร  อาจารย  
3.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  

  ผศ. อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร     ประธานกรรมการ     กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ือง  แตงตั้งท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย     
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     ประธาน แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แตงตั้งที่
ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  1/2552   เมื่อวันเสารที่  31  มกราคม  2552   มีผลตั้งแตวันที่  2  มีนาคม  2552  ถึงวันที่  1  
กุมภาพนัธ  2553 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ประกาศสภามหาวิทยาลัยและขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

   ประธาน   แจงที่ประชุมทราบประกาศสภามหาวิทยาลัย  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหวัหนาสวนงานมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหนาที่ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ      
และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน  
พ.ศ.2552   มีผลตั้งแตวันที่  20  กุมภาพนัธ   2552  เปนตนไป   รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3   คูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2552 

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       แจงที่ประชุมทราบวางานพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน  กองบริการการศึกษา  ไดสงคูมือการศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2552  
มายังคณะจํานวน  100  เลม  ทั้งนี้  จะไดสงใหอาจารยทุกทานตอไป 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     

 

1.4  ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเปนกรณีพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา 1/2552   
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา     แจงที่ประชุมทราบวาไดจัดทําประกาศ 

คณะศิลปศาสตร  เร่ือง   ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีม่ีผลการเรียนดีเปนกรณีพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา 
1/2552  และดาํเนินการประชาสัมพันธบนบอรดและเว็บไซตของคณะแลว  ในการนี ้ ขอใหอาจารยทุกทานชวย
ประชาสัมพันธใหนักศกึษาทราบ  โดยหมดเขตการรับสมัครในวันที่  30  มิถุนายน  2552   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ    
 
1.5 ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงที่ประชุมทราบผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงไดจัดขึน้เมื่อวันที่  16-17  พฤษภาคม  2552   ณ  
ทอแสงโขงเจียมรีสอรท  อ.โขงเจียม  จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    โดยสรุป
สาระสําคัญในประเด็นตาง ๆ  ดังนี ้



 

 

3 

1. ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย  (SWOT   
Analysis) 

2. ผลการพิจารณากําหนดกลยทุธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
3. ผลการพิจารณาโครงการตามกลยุทธทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
4. ผลการประเมินผลการจัดประชุมสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของ 

มหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.6  ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ปการศึกษา  2551  

  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     แจงที่ประชุมทราบผลการประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ปการศึกษา  2551   เมื่อวันที่   4-5    มิถุนายน  2552   ผลการประเมินเปนดังนี ้
 

ประเมินตนเอง กรรมการ
ประเมิน 

องคประกอบ 

สกอ. คณะ สกอ. คณะ 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 2.50 2.80 2.50 2.80 เทาเดิมเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 2 2.15 2.22 2.92 2.11 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 3 3.00 3.00 2.50 2.67 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน   

องคประกอบที่ 4 2.20 1.86 1.80 1.57 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน   

องคประกอบที่ 5 2.75 2.83 2.50 2.67 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน   

องคประกอบที่ 6 3.00 2.67 3.00 3.00 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน  

องคประกอบที่ 7 2.33 2.50 1.78 2.08 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน   

องคประกอบที่ 8 1.50 1.60 1.00 1.20 ลดลงเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน 

องคประกอบที่ 9 3.00 3.00 3.00 3.00 เทาเดิมเมื่อเทียบกับการประเมินตนเองและกรรมการประเมิน 

รวม 2.37 2.39 2.05 2.19  
 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.7 ผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 ของ 
สถาบันอุดมศกึษา 
  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    แจงที่ประชุมทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2551 ของสถาบันอุดมศึกษา   ในภาพรวม  มีคา
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คะแนน  3.6713  คะแนน  จากคาคะแนนเต็ม  5  คะแนน  ซ่ึงมีคาคะแนนสูงกวาปทีผ่านมา  0.3498  คะแนน   
รายละเอียดดังนี้ 
 

มิติท่ี คาคะแนน 
1.  ดานประสทิธิผล 4.1750 
2.  ดานคุณภาพ 4.4583 
3.  ดานประสทิธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2.4500 
4.  ดานการพฒันาสถาบัน 2.6034 

   

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8 ประกาศสภามหาวิทยาลัย   เร่ือง   แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ประธาน    แจงที่ประชุมทราบประกาศสภามหาวิทยาลัย   เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  เปนประธาน  ซ่ึงมีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน  ทั้งการตรวจสอบการดําเนินงาน  การเงนิและบัญชี  การ
ควบคุมภายใน  การประเมนิและการบรหิารความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย   มีผลตั้งแตวันที่  30  พฤษภาคม  2552  เปนตนไป 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.9   ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร  ภาคการศึกษา  2/2551   
 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    แจงที่ประชุมทราบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร   ภาคการศึกษา   2/2551   เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินงานภายในคณะใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้ 
 

ระดับความพงึพอใจ รายการประเมิน 

รอยละ 
1.  วัสดุอุปกรณสํานักงาน 79.23 
2.  รานถายเอกสาร  76.54 
3.  หองทํางาน                  73.85 
4.  อุปกรณการเรียนการสอน        70.00 
5.  บรรยากาศในการทํางาน          68.80 
6.  รานเครื่องดื่ม 67.20 
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7.  หองที่ใชในการเรียนการสอน   65.91 
8.  เงินสวัสดิการฉุกเฉิน                65.91 
9. โรงอาหาร                      63.46 
10.  การมีสวนรวมในคณะ 63.14 
11.  งบประมาณสนับสนุนการเขาอบรม / นําเสนอผลงาน 60.41 
12.  คาเชาบาน 60.00 
13.  การสื่อสารในคณะ 54.51 

 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.10   การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 
2548)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.2548)    

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ          แจงที่ประชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร   (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร  (หลักสูตรใหม  พ.ศ.2548)  แลว   เมื่อวันที่  18   กุมภาพันธ   2552 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.11   คําสั่งมหาวิทยาลัย  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   ประจําป   2552  

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ         แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคําสั่งมหาวิทยาลัย   
เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําป   2552  ซ่ึงมี
ผลตั้งแตวันที่  22  พฤษภาคม  2552  เปนตนไป  ทั้งนี้  ขอยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  292 (2) / 
2551   ลงวันที่  12  กันยายน  2551   และคําสั่งที่  562 (2) / 2551  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง   แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป  2551  และใหใช
คําสั่งฉบับนี้แทน โดยตัวแทนคณะที่เปนคณะกรรมการในชุดนี้  คือ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   
นางสิรินทรทิพย   บุญมี   นางสาวสมศรี   ชัยวณิชยา   และนายพฤกษ   เถาถวิล   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12 โครงการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย   
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ         แจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่   7   มิถุนายน  2552  
คณะศิลปศาสตร  ไดจัดโครงการเจรจาความรวมมือทางวิชาการและวิจัย  ระหวางคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี  กับมหาวิทยาลัยยูนนาน  ณ  หองประชุมดอกจาน  4   คณะศิลปศาสตร   โดยไดตกลงทําความ
รวมมือในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา / บุคลากร 
3. การจัดประชุมทางวิชาการรวมกัน 
4. การจัดทําวารสารรวมกัน  2  ป / คร้ัง  โดยสลับกันจัดทํา 
ทั้งนี้  จะมีการลงนามความรวมมือ  (MOU)  ในระดับมหาวิทยาลัยกอนแลวจึงเปนการลงนามใน 

ระดับคณะตอไป 
   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2     รับรองรายงานการประชุม   
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  5/2552 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังที่   

5/2552   เมื่อวนัที่  1   พฤษภาคม   2552    

 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วาระพิเศษ/2552  เม่ือวันท่ี  26  พฤษภาคม  2552 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    วาระ
พิเศษ/2552    เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2552 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองสืบเนื่อง  
3.1   ผลการพจิารณาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร      
 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ          แจงที่ประชุมทราบวางานหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    ไดจัดสงรูปเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาการทองเที่ยว   ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2548   
และหลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดสงไปยัง สกอ.  
ตั้งแตป  2548   แตทาง สกอ.  หรือทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น ไดทําเอกสารสูญหาย   ตอมางานหลักสูตร  
มหาวิทยาลัย ไดสงหลักสูตรทั้ง  2  หลักสูตร  ให สกอ.  พิจารณาใหม   และ สกอ.  แจงกลับมายังมหาวิทยาลัย
เพื่อใหแกไขขอมูลหลักสูตร  ในเดือนกุมภาพันธ  2552    มหาวิทยาลัยจึงไดสงหลักสูตรที่แกไขตามขอเสนอแนะ
ของ สกอ.  กลับไปเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม   2552  

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.2    การเปดกลุมการเรียนของคณะรัฐศาสตร  รายวิชา  1432 101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน 

 ประธาน   แจงที่ประชุมทราบวาเมื่อวันที่   8   มิถุนายน   2552    คณะรัฐศาสตรไดสงหนังสือ
มายังคณะศิลปศาสตรเพื่อขอเขาไปบันทึกผลการเรียนวิชา   1432  101  วัฒนธรรมไทยในอดีตและปจจุบัน  ใน
ระบบงานทะเบียนออนไลน  ซ่ึงรายวิชาดังกลาวคณะรัฐศาสตรไดจัดการสอนเปนการภายในคณะรัฐศาสตร  ในป
การศึกษา  2549  ใหแกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาการปกครองทองถ่ิน  รุนที่  1  แต
เนื่องจากวิชาดังกลาวเปนวิชาที่  อยูในความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร   ดังนั้น  เพื่อใหคณะรัฐศาสตร  
สามารถเขาไปบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกลาวได   คณะศิลปศาสตรจึงไดอนุญาตใหคณะ
รัฐศาสตรเขาไปบันทึกผลการเรียนวิชานี้  อนึ่ง  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  1432 101  วัฒนธรรมไทยใน
อดีตและปจจุบัน  ในปการศึกษา  2551  ใหแกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครอง
ทองถ่ิน  รุนที่  2   นั้น   คณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบ  และไดบันทึกผลการเรียนในระบบงานทะเบียน
ออนไลนเรียบรอยแลว 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

3.3   การดําเนินการจัดสอบ  CU-TEP  คร้ังท่ี  2  ประจําปการศึกษา  2552     

 ประธาน    แจงที่ประชุมทราบวาคณะไดทําหนังสือสงไปยังศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    โดยแจงไป    2    ประเด็น   คือ  1.  ขอยกเลิกการจัดสอบ  CU-TEP   คร้ังที่  2  ประจําปการศึกษา  2552   ซ่ึง
จะจัดขึ้นในวันที่  25  กรกฎาคม  2552      และ   2.  ขอเสนอใหคณะเปนศูนยจัดสอบ  CU-TEP  ปละ  1  คร้ัง  โดยขอลดจํานวนผู
เขาสอบเปน   150   คน    แตขณะนี้ยังไมไดรับการตอบกลับ    ซ่ึงจะไดดําเนินการจัดสงหนังสือไปอีกครั้ง  หากศูนยสอบไม
ตอบกลับมาคณะจะถือวาทางศูนยสอบยืนยันใหดําเนินการตามที่คณะเสนอไปวาจะไมเปดสอบ    CU-TEP   คร้ังที่  2   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4   การมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาโดยขอให  นายพลวิเชียร  ภูกองไชย  รักษาราชการแทน
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร    ดําเนินการแตงตั้งผูประสานงานหลักเพื่อประสานงานการดําเนินการภายใต
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    แทนอาจารยสุรสม  กฤษณะจูฑะ   ซ่ึงอยูระหวางการลาศึกษาตอ   
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

3.5  การจางอาจารยชาวญี่ปุน  

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชุมทราบวาตามที่คณะไดดําเนินการคัดเลือก
อาจารยชาวญ่ีปุน   และมีผูผานการคัดเลือกคือ   Ms. Shinobu   Takahashi   นั้น  บุคคลดังกลาวจะเริม่ปฏิบัติงานได
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ในวนัที่ 1  ตุลาคม  2552   ดังนั้น  คณะจึงไดเรียกผูสอบผานในอันดับสํารอง  คือ  Mr.Katsuyuki  Takahashi  มา
ปฏิบัติงานกอน  โดยรับผิดชอบสอน  4  รายวิชา   ซ่ึงบคุคลดังกลาวไดเร่ิมปฏิบัติงานแลวตั้งแตวนัที่   8   มิถุนายน   
2552    และในเดือนมิถุนายน  2552   นี้คณะจะจางเปนอาจารยพิเศษ   ในอัตราชั่วโมงละ  400  บาท    ซ่ึงจะเซ็น
สัญญาจางในเดือนกรกฎาคม  2552  ตอไป 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
   

 3.6  รายงานจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  2552   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงที่ประชมุทราบสรุปจํานวนนักศึกษายืนยนัสิทธิ์ 

เพื่อเขาศึกษาคณะศิลปศาสตร  ขอมูล  ณ  วนัที่  11  มิถุนายน  2552  รายละเอียดดังนี ้
   

หลักสูตร จํานวน   (คน) 
1.  การทองเที่ยว 60 
2.  การพัฒนาสังคม 56 
3.  นิเทศศาสตร 62 
4.  ภาษาจนี 58 
5.  ภาษาญี่ปุน 57 
6.  ภาษาไทยและการสื่อสาร 50 
7.  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 67 

รวม 410 
    

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7   การเบิกจายคาใชจายใหครูอาสาสมัครชาวจีน   
ประธาน     แจงที่ประชุมทราบวาครูอาสาสมัครชาวจีน  คอื  Miss Jianjun   Meng   ไดมาปฏิบัติ 

งานที่คณะแลวตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2552   โดยงานบุคคลจะประสานเกีย่วกับการดําเนินการเบิกจายคาใชจาย
ในสวนตาง ๆ  ใหแกครูอาสาสมัครชาวจีน  โดยใชเงนิรายไดคณะ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

3.8   การออกแบบกอสรางอาคารฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง 
ประธาน     แจงที่ประชุมทราบวาเงินรายไดคณะศิลปศาสตร   ในรอบปงบประมาณทีก่ําหนด 

แผนการใชจายในสวนคากอสราง มีไมเพียงพอในการออกแบบอาคาร   ดังนั้น คณะจึงจะชะลอการขออนุมัติจาง
ออกแบบอาคารไวกอน   โดยจะเริ่มดําเนนิการอีกครั้งตนปงบประมาณ  2553  
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1    นายสรพจน   เสวนคณุากร  ขออนมัุติเพื่อรับทุนอุดหนุนการศกึษาคณะเพิ่มอีก  1  ภาคการศึกษา   

  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร เสนอที่ประชุมพจิารณาเกีย่วกบันายสรพจน   
เสวนคุณากร  ขออนุมัติเพื่อรับทุนอุดหนนุการศึกษาคณะเพิ่มอีก  1  ภาคการศึกษา  และนายสรพจน  เสวนคุณากร  
ไดใหขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการศกึษาดังกลาว 

  มติท่ีประชมุ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี ้

  1.  กรณี   นายสรพจน  เสวนคุณากร  คณะอนุมัติใหคาเลาเรียนไดอีกไมเกิน  1  ปการศึกษา  โดย
เสนอขอรับการพิจารณาคราวละภาคการศกึษา  พรอมแนบรายงานความกาวหนา  และหนังสือรับรองจากอาจารย
ที่ปรึกษา  ใหคณะพจิารณา  ทั้งนี้  ขอความรวมมือจากรกัษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  ปรับลด
ภาระงานสอนของบุคคลดังกลาวลง  เพื่อใหสามารถจบการศึกษาภายในเวลา 

  2.  กรณี  นักเรียนทนุของคณะรายอืน่ ๆ  ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท  และไมสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดภายใน  2  ป  ตามที่กําหนด     คณะจะขยายเวลารับทุนจาก  2  เปน  3  ป  ซ่ึงในปที่  3  จะไดรับ
เฉพาะคาเลาเรยีน  โดยแนวปฏิบัตินี้จะเริ่มใชสําหรับนักเรียนทุนคณะทีเ่ร่ิมรับทุน  ตัง้แตปการศึกษา 2550  โดย
ผูรับทุนตองเสนอขอรับการพิจารณาคราวละภาคการศึกษา  พรอมแนบรายงานความกาวหนาและหนังสือรับรอง
จากอาจารยทีป่รึกษา ใหคณะพจิารณา  และนักเรียนทุนที่ขอขยายเวลารับทุนเปน  3  ปแลว  จะตองสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาทีข่อขยาย    คณะจึงจะรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน   
 

4.2 หลักเกณฑการจัดเก็บเงินและใชจายเงินรายไดท่ีไดจากศูนยบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร         

 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดเก็บเงินและใชจายเงินรายไดที่ไดจาก
ศูนยบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร   โดยเสนอใหที่ประชุมพิจารณาความหมายของ  คําวา   “หลักสูตร”    ซ่ึงตาม
ประกาศหมายถึง   หลักสูตรที่ศูนยบริการวิชาการ  เปดอบรม      

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติวา  “หลักสูตร”   หมายถึง  หลักสูตรที่ศูนยบริการวิชาการ  เปด
อบรม    รวมถึง  รายวิชา  หลักสูตร  โครงการ   ที่หนวยงานอื่นขออนุเคราะหใหศูนยบริการวิชาการดําเนินการสอน   จึงเห็น
วาการจัดสอนที่จัดใหหนวยงานอื่น  สามารถเบิกจายไดตามขอ  5.1  เปนเงินคาตอบแทนอาจารยผูสอนในอัตรา
ช่ัวโมงละ  500  บาท  กรณีสอนในเวลาราชการ   และชั่วโมงละ  600  บาท  กรณีสอนนอกเวลาราชการ   
 

4.3    ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ เร่ือง สัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร  (กลุมท่ี  2)  
ณ  ลาวใต 

    ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายบริหาร      เสนอที่ประชุมพิจารณา
การขออนุมัติเพิ่มงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ  เร่ือง  สัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร  (กลุมที่  2)  
ณ ลาวใต   ซ่ึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  คร้ังที่  3/2552  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2552  ไดอนุมัติ
งบประมาณจํานวน   120,300   บาท    แตเนื่องจากมีผูแจงความประสงคเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น  จึงสงผลให
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คาใชจายเพิ่มขึ้น  ดังนั้น   จึงขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการ ฯ  ทั้งสิ้น  140,300  บาท  ซ่ึงขอปรับ
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม  จํานวน  20,000  บาท    ทั้งนี้   คาใชจายที่ตองเบิกจายจริง  จํานวน  132,000  บาท 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 
 4.4   ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อหนังสือหลักสูตรการพัฒนาสงัคม   

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติงบประมาณจดัซื้อ 
หนังสือหลักสตูรการพัฒนาสังคม  โดยจะนําหนังสือมาใหบริการในศนูยการเรยีนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)   เปน
จํานวน  10,040  บาท   โดยใชเงินหลักสูตรการพัฒนาสังคม 
   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.5   พิจารณาโครงการในรายวิชา  อาจารยพิเศษและวิทยากร  ภาคการศึกษา  1/2552   

   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ           เสนอที่ประชุมพิจารณาพิจารณาโครงการใน
รายวิชา  อาจารยพิเศษและวทิยากร  ภาคการศึกษา  1/2552  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ดังนี ้

1. อนุมัติโครงการในรายวิชา  จาํนวน  3  โครงการ  ไดแก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

 
งบประมาณ  วันจัด 

1 
โครงการการฝกทักษะการเปนมัคคุเทศกและทัศนศึกษาดูงานรายวิชา
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 

หลักสูตรการ
ทองเที่ยว 

นายบุณยสฤษฏ  
อเนกสุข  151,240  11-17 ต.ค.52 

2 โครงการฝกปฏิบัติการวิจัยและทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวยั่งยืน (บานภู) 
หลักสูตรการ
ทองเที่ยว 

นายบุณยสฤษฏ  
อเนกสุข  10,890  12-13 ก.ย.52 

3 โครงการฝกภาคปฏิบัติรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
หลักสูตรการ
ทองเที่ยว 

น.ส.สุรัชดา  
คนึงเพียร  75,850   19-22 ต.ค.52 

และให น.ส.สุรัชดา  คนึงเพยีร   ผูรับผิดชอบโครงการฝกภาคปฏิบัติรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  จัดทาํ
แบบเสนอโครงการตามรูปแบบที่คณะกําหนด 

2. อนุมัติอาจารยพิเศษ   จํานวน  1  ทาน  โดยใชเงินรายไดคณะศิลปศาสตร  ไดแก 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน จํานวนชั่วโมง แหลงเงิน คาสอน   

1 นายติ๊ก  แสนบุญ มนุษยกับสุนทรียภาพ 12 x 2 กลุม หลักสูตรนิเทศศาสตร 9,600 
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3.  อนุมัติวิทยากร  จํานวน  1  ทาน  โดยใชเงินหลักสูตรการทองเที่ยว   ไดแก   
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายวิชาที่สอน จํานวนชั่วโมง แหลงเงิน หมวดรายจาย เปนเงิน  

1 
อ.อุนจิตร   

วงศศรีสุนทร 
หลักการ
มัคคุเทศก 

6  ชม. 
 (วันที่  19 ก.ย. 2552) 

หลักสูตรการ
ทองเที่ยว 1.คาตอบแทน 7,200  

          2.คาเดินทาง 5,660  

          3.คาเลี้ยงรับรอง    500  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  13,360  
 

4.6     ขออนุมัติแผนงานงานกิจการนักศึกษา  ปการศึกษา  2552   

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนาศกึษา       เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัตแิผนงานงาน
กิจการนกัศึกษา  ปการศึกษา  2552  จํานวน  20  โครงการ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม   

   มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ  ดังนี้ 
ลําดับ โครงการ วันดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ทุนการศึกษา มิ.ย. – ส.ค. 150,000  
2 กีฬาดอนจานเกมสและการประกวดเฟรชชี่บอย & เกิรล 28  มิ.ย.  52 45,000  
3 อบรมวินัยจราจรและสอบใบขับขี่ 18-19  ก.ค.  52 5,000  
4 รณรงคการแตงกายและมารยาทนักศึกษา ก.ค. 52 – ก.พ. 53 15,000  
5 กีฬานองใหมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ป  2552 ส.ค. 52 55,000  
6 เปดบานศิลปศาสตร 24  ส.ค.  52 60,000  
7 เตรียมพรอมบัณฑิต ครั้งที่  1 1  ก.ย.  52 10,000  
8 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับนักศึกษา 3  ก.ย.  52 15,000  
9 การจัดบริการใหศิษยเกา 17-18  ต.ค.  52 15,000 ที่ประชุมเสนอใหจัด 1 วัน 

10 คายศิลปศาสตรสูชุมชน 19-23  ต.ค.  52 46,500  

11 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2  พ.ย. 52 8,000  

12 รับขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิต ธ.ค.  52 90,800  

13 ราตรีลดโลกรอน 8  ม.ค.  53 25,000  

14 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 28  ม.ค.  53 23,240  

15 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 11  ก.พ.  53 10,000  

16 อิ่มบุญผูใหสุขใจผูรับ 14  ก.พ.  53 11,030  

17 เตรียมพรอมบัณฑติคร้ังที่  2  และปจฉิมนิเทศดอกจานชอที่  10 19  ก.พ.  53 50,000  

18 อําลาดอกจานชอที่  10 19  ก.พ.  53 39,500  

19 อบรมแกนนํานักศึกษา 29 – 30  มี.ค.  53 35,000  

20 กิจกรรมชุมนุม ตลอดปการศึกษา 100,000  

รวมทั้งสิ้น 809,070  
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4.7   ขออนุมัตเิปดบัญชีสงเสริมการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนาศึกษา       เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปดบัญชี
สงเสริมการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เนื่องจากงานกิจการนักศึกษาไดรับเงิน
บริจาค  เปนทุนการศึกษาจากศิษยเกา  ผูมีอุปการะคุณและคณาจารย  ตลอดจนเงินจัดสรรจากการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต  รวมเปนจํานวน   10,179  บาท   

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเปดบัญชีในนามคณะศิลปศาสตร  ช่ือบัญชีสงเสริม
การศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.8   หารือประเด็นการจัดซื้อหนังสือ  งบประมาณไปราชการตามสิทธ์ิ   และการจัดตั้งโครงการผลิตตําราหรือ
เอกสารคําสอน   

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว   เสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นการกําหนด
วงเงินในการจัดซื้อหนังสือ   ประเด็นขอเพิ่มงบประมาณในการเดินทางไปราชการตามสิทธิ์   และประเด็นการ
จัดตั้งโครงการผลิตตําราหรือเอกสารคําสอน    

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

 1.  ไมอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อหนังสือ    

 2.  เพิ่มงบประมาณในการเดินทางไปฝกอบรม สัมมนา  ในวงเงินไมเกิน  7,000  บาท   โดยเริ่ม
ตั้งแตปงบประมาณ  2553 

 3.  ฝายวิจัยคณะอยูระหวางการดําเนินงานจัดทําโครงการผลิตตําราหรือเอกสารคําสอน    

4.9   ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  และหลักสูตรภาษาจีน   

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     เสนอที่ประชุมพิจารณาขอ
อนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  งบประมาณจํานวน  52,160   บาท   และหลักสูตร
ภาษาจีน  งบประมาณจํานวน  31,980  บาท    

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ   โดยอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  และการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีน  หลักสูตรละไมเกิน  55,000  บาท       
โดยใหปรับรูปแบบโครงการใหเหมือนกัน  และระบุคาเลี้ยงรับรองวิทยากร  คาเครื่องบิน  ใหชัดเจน  และใหงาน
การเงินตรวจสอบ    

 ในการนี้  ประธาน  ไดเสนอใหหลักสูตรในคณะที่จะมีการปรับหลักสูตรพิจารณาวาจะปรับการ
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจากเดิมที่กําหนดใหนักศึกษาเรียน   FE I, II   ใหเปนเรียนวิชา  FE  For  LA หรือไม   ซ่ึง
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คาดวาจะเริ่มการเรียนการสอนในปการศึกษา  2553  ผลการพิจารณาในหลักสูตรเปนเชนไร ขอใหนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งตอไป  
 

4.10   ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา ประจําปการศึกษา  2552    

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ      เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  

ประจําปการศึกษา  2552   รายละเอียดดังนี้ 
ชื่อ-สกุล รายวิชาท่ีขอเทียบโอน เกรดท่ี

ไดรับ 
รายวิชาท่ีตองการเทียบ

โอน 
หมายเหตุ 

1) 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร C+ 1) 1411 101 ภาษาไทย
กับการสื่อสาร 

2) 1431 101 มนุษยกับสุนทรียภาพ C+ 2) 1431 101 มนุษยกับ
สุนทรียภาพ 

3) 1442 100 มนุษยกับวัฒนธรรม A 3) 1442 100 มนุษยกับ
วัฒนธรรม 

4) 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 A 4) 1439 101 กิจกรรม
พลศึกษา 2 

1) 5114401888  
นางสาวรุงทิวา สุทธาบุญ 

5) 1431 100 ภูมิปญญาและพฤติกรรม
มนุษย 

C 5) 1431 100 ภูมิปญญา
และพฤติกรรมมนุษย 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

1) 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร B 1) 1411 101 ภาษาไทย
กับการสื่อสาร 

2) 1442 100 มนุษยกับวัฒนธรรม B 2) 1442 100 มนุษยกับ
วัฒนธรรม 

3) 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 A 3) 1439 101 กิจกรรม
พลศึกษา 2 

2) 5114401365  
นางสาวกฤษณา พาหา 

4) 1431 101 มนุษยกับสุนทรียภาพ B 4) 1431 101 มนุษยกับ
สุนทรียภาพ 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

1) 1101141 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน C+ 1) 1101141 
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

2) 1101140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม B+ 2) 1101140 มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม 

3) 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 B+ 3) 1439 101 กิจกรรม
พลศึกษา 2 

4) 1447 200 มนุษยกับการสื่อสาร C+ 4) 1447 200 มนุษยกับ
การสื่อสาร 

3) 5214401843  
นางสาวขนิษฐา พนัธมาลา   

5) 1449 200 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว C 5) 1449 200 
อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการทองเที่ยว 
ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการทองเที่ยว 

4) 5214450317  
นางสาวสุภาวิณี สหีาพงษ 

1) 1101141 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน C+ 1) 1101141 
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 
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ชื่อ-สกุล รายวิชาท่ีขอเทียบโอน เกรดท่ี
ไดรับ 

รายวิชาท่ีตองการเทียบ
โอน 

หมายเหตุ 

2) 1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร A 2) 1411 101 ภาษาไทย
กับการสื่อสาร 

3) 1421 100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับ
นักศึกษาศิลปศาสตร 

B 3) 1421 100 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาศิลป
ศาสตร 

4) 1441 100 มนุษยกับสังคม A 4) 1441 100 มนุษยกับ
สังคม 

5) 1103128 การจัดการเครื่องใชไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน  

B 5) 1103128 การจัดการ
เครื่องใชไฟฟาใน
ชีวิตประจําวัน  

6) 1421 101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ศิลปศาสตร 

C 6) 1421 101 
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาศิลปศาสตร 

7) 1431 101 มนุษยกับสุนทรียภาพ B 7) 1431 101 มนุษยกับ
สุนทรียภาพ 

8) 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 C+ 8) 1439 101 กิจกรรม
พลศึกษา 2 

9) 1447 200 มนุษยกับการสื่อสาร B+ 9) 1447 200 มนุษยกับ
การสื่อสาร 

ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

1) 1101141 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน C+ 1) 1101141 
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

2) 1441 100 มนุษยกับสังคม C 2) 1441 100 มนุษยกับ
สังคม 

5) 5214451376  
นางสาวสุนิสา คําไพรินทร 

3) 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 C+ 3) 1439 101 กิจกรรม
พลศึกษา 2 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาการทองเที่ยว 
ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาจีน 

6) 5214402246  
นายเปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง 
 

1) 1421 100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับ
นักศึกษาศิลปศาสตร 

C 1) 1421 102 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
2) 1421 103 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

เดิม-เคยศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 
ใหม-ศึกษาคณะศิลปศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

4.11   ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม  ภาคการศึกษา  1/2552    

 หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติเปด
รายวิชาใหม  1421 249   เร่ืองสั้น   เปนวิชาเอกเลือก  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2540  ในภาคการศึกษา   1/2552   นอกเหนือจากการเปนวิชา
เลือกเสรี 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขอเพิ่มสถานะรายวิชา  1421 249  เร่ืองสั้น จากวิชา
เลือกเสรีเพียงอยางเดียว   เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารดวย 
 

4.12   ขออนุมัติหลักการจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ     

 ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติหลักการจางเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ    โดย
คณะทํางานประชาสัมพันธขออนุมัติจัดทําสื่อประชาสัมพันธ    จํานวน  3   รายการ  ดังนี้ 

1. ขออนุมัติจางเหมาจัดทําปากกา  เพื่อประชาสัมพันธตามโครงการตลาดนัดหลักสูตร  ในวันที่   

9-10  กรกฎาคม  2552 

2. โครงการผลิตแผน  CD  ประชาสมัพันธหลักสูตรและกิจกรรมภายในคณะ  ในลักษณะละคร 

ส้ัน   เพื่อสงประชาสัมพันธตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัย 

3. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ  ทั้งนี้  จะทําการแนะแนวในรูปแบบเจาะจงกลุมเปาหมายที่ 

เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนที่คณะศิลปศาสตรและสําเร็จการศึกษา 

ทั้งนี้   ส่ือที่จะขอผลิตในลําดับที่  1  และ  2   งานประชาสัมพันธ      จะจัดใหนักศึกษารุนพี่ที่กลับ 

ไปเยี่ยมโรงเรียนเดิมและประชาสัมพันธใหกับรุนนองตอไป 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้  

 1.  อนุมัติใหจัดทําปากกา  ในงบประมาณไมเกิน  10,000  บาท    

 2.  เห็นชอบในหลักการ  สําหรับโครงการผลิตแผน  CD  และโครงการแนะแนวการศึกษาตอ   
โดยขอใหจัดทํารายละเอียดโครงการพรอมคาใชจาย  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอีกครั้ง 
 

4.13    ขอหารือเร่ือง  “การศึกษาตอของอาจารยชาวตางประเทศ”     

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับ
การศึกษาตอของอาจารยชาวตางประเทศ  วาสามารถขอลาศึกษาตอไปหรือไม 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาใหระบุในประกาศรับสมัครอาจารยชาวตางประเทศ
คร้ังตอไป  วาคณะไมอนุญาตใหศึกษาตอในเวลาราชการ  สําหรับอาจารยชาวตางประเทศที่มีอยูเดิมจะแจงให
ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว   ในชวงตอสัญญาจาง   โดยหากจะเรียนในวันเสาร-อาทิตย   จะตองไดรับการอนุญาต
จากคณะ  อนึ่ง  ประธานแจงวาจะมีการพิจารณาเงื่อนไขการตอสัญญาจางลูกจางชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น  เพื่อใช
ในการตอสัญญาจางครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1    การดําเนนิการปรับปรุง  ซอมแซมสวนตาง ๆ   ของคณะศิลปศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ     แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินการปรับปรุง   

ซอมแซมสวนตาง  ๆ ของคณะศิลปศาสตร  รายละเอียดดังนี้ 
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  1.   การปรับแนวคลองน้ําทางเขาอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ไดประกาศเปดซองสอบ
ราคางานจางเหมาเรียบรอยแลว  ใชงบประมาณจาํนวน   9  หมื่นบาท   โดยเริ่มดําเนนิการตั้งแตวันที่  22  มิถุนายน  
2552  ถึงวันที่  5   สิงหาคม  2552   รวม   45  วัน  ดังนั้น  ในชวงเวลาดังกลาวอาจไมสะดวกในการใชถนนสัญจร 

  2.   การปรับปรุงหองน้ําอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ผูรับเหมาไดเร่ิมทุบพื้นหองน้ําแลว  
โดยไดทุบทกุชั้นในคราวเดยีว  เพื่อไมใหเปนการรบกวนหลายครั้ง   

  3.  การกั้นหองเชื่อมตอจากหอง  ILC  201  โดยแบงหองพักนักศกึษาปริญญาโท  เพื่อกั้นเปน
หองพักอาจารยเพิ่ม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ     
 

5.2    การเปดรายวิชาท่ีไมเปนไปตามแผน  

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ      เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเปดรายวิชาทีไ่ม 

เปนไปตามแผนการศึกษา   เนื่องจากมนีกัศึกษาบางสวนสอบไมผานในบางรายวิชา  และขอใหอาจารยเปดสอน
รายวิชาดังกลาวใหในภาคการศึกษาที่ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด   จึงสงผลใหมีปญหาเรื่องการดําเนินการเรยีน
การสอนในดานตาง ๆ  ดังนั้น  จึงเสนอวาการเปดสอนรายวิชาทีไ่มเปนไปตามแผนที่กําหนด  ใหดําเนนิการเปด
สอนในภาคฤดูรอน  และการเปดรายวิชานั้น ๆ  ตองผานการเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรที่
รายวิชานัน้ ๆ  สังกัด 

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ไมเปนไปตามแผนใน
ภาคฤดูรอนเทานั้น  และใหงานวิชาการ  ดําเนินการจัดทําประกาศนโยบายการจัดการเรียนการสอนตอไป 

  

ปดประชุมเวลา        14.30     น. 

 

 


