
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
  คร้ังท่ี   7/2552 

วันศุกรท่ี  3  กรกฎาคม   2552   เวลา    09.30 น. 
ณ   หองประชมุดอกจาน   4    ชั้น 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

 

ผูมาประชุม  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร   คณบดีคณะศิลปศาสตร    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

3.  นายวศิน  โกมุท   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนานกัศึกษา กรรมการ 

4.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นายพิสิทธ์ิ  กอบบุญ   รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร   กรรมการ 

7.  นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล  รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

8.  นางสิรินทรทิพย   บุญมี  หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

9.  นายบุณยสฤษฎ   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาการทองเท่ียว กรรมการ 
10.  นายพลวเิชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
11.  ผศ.สุพัฒน   กูเกยีรติกูล  ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

12.  นางสาวณฐัพัชร  เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

13.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
1.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝายบริหาร    ลากิจ 
2.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  รักษาราชการแทนหวัหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร ติดราชการ 
      

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางฐิตินันท   ภูนิคม   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   ผูชวยเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.30   น.  

  ผศ. อินทิรา    ซาฮีร    คณบดีคณะศิลปศาสตร     ประธานกรรมการ     กลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1   ประกาศ   กพอ.  เร่ือง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย     
  ประธาน แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศ  กพอ. เร่ือง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   และศาสตราจารย   โดยมีผลบังคับต้ังแต
ปงบประมาณ   2553   (วันท่ี  1  ตุลาคม   2552   เปนตนไป)     สรุปประเด็นภาระงานท่ีเปนผลงานทางวิชาการ  
ดังนี ้

1. งานวิจยัท่ีไดรับการแผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ปละ  1  รายการ  หรือ 
2. ตํารา หรือ หนงัสือท่ีไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ปละ  1  รายการ  หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีเทียบไดกับงานวิจยัตามขอ  1  ปละ  1  รายการ  หรือ 
4. บทความทางวชิาการ  ปละ  2  รายการ   
ท้ังนี้   ไดสําเนาใหกับผูดํารงตําแหนงทางวชิาการของคณะ  จํานวน  14  คน  ทราบแลว  ในการ 

นี้จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชาทุกทานแจงและกําชับใหอาจารยในสาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ทราบและ
เตรียมจัดทําผลงานทางวิชาการตามประกาศดังกลาว 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การจัดผูชวยตรวจออกตรวจนอกเคร่ืองแบบ    

   ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษ  แจงท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับการจัดผูชวยตรวจออกตรวจนอกเครื่องแบบ   ซ่ึงเดิมผูชวยนายตรวจแตงเคร่ืองแบบออกตรวจ  
จํานวน  4  นาย   เม่ือออกตรวจคนรายจะสังเกตเห็นและจะหลบหลีกได  ดังน้ัน  จงึจะปรับเปล่ียนเปน  ใหผูชวย
นายตรวจแตงเคร่ืองแบบเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยั  ตลอดเวลาท่ีเขาเวร  จํานวน 2  นาย  อีก  2  นาย  จะให
แตงตัวแบบธรรมดาท่ัวไป  ใหออกตรวจและดักซุมตามจุดตาง ๆ  ท่ีมีรถจักรยานยนตจอดไว โดยการปฏิบัติ
หนาท่ีนอกเคร่ืองแบบจะใหเร่ิมปฏิบัติงาน  ตั้งแตเวลา  09.00 – 22.00  น.  ระหวางวนัท่ี  10-30  มิถุนายน  2552  
และจะทําการประเมินผล  หากเกิดผลดีจะดําเนินการตอไป 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.3   การใชชื่อภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   

  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวจิัยและกิจการพิเศษ   แจงท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกับการใชช่ือภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คือ  Ubon Ratchathani University  เพื่อใชใน
การเผยแพรผลงานวิจยั  ผลงานทางวิชาการและการจัดทําเอกสารผานส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
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1.4  ผลการจัดซ้ือวัสดุตําราตามการเสนอซ้ือจากทางคณะ ประจําปงบประมาณ  2552    
รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงท่ีประชุมทราบผลการจัดซ้ือวัสดุตําราตามการเสนอ 

ซ้ือจากทางคณะ ประจําปงบประมาณ  2552   ซ่ึงสํานักวิทยบริการ  ไดตรวจสอบรายการและประสานการส่ังซ้ือ
เปนท่ีเรียบรอยแลว  ท้ังนี้  ไดแจงรายช่ือการจัดซ้ือวัสดุตาํราดังกลาวในเว็บไซตคณะแลว 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
 
1.5 ขอมูลคาธรรมเนียมพิเศษ  ปการศึกษา  2552      

รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     แจงท่ีประชุมทราบขอมูลคาธรรมเนียมพเิศษ  ปการศึกษา   
2552   ขอมูล ณ วนัท่ี  18  มิถุนายน  2552   รายละเอียดดงันี้ 
 

สาขาวิชา หลักสูตร 
หักใหม.อบ. 

20% คณะไดรับ 20% 
หลักสูตร
ไดรับ 

การทองเท่ียว การทองเท่ียว 462,600.00 1,850,400.00 370,080.00 372,960.00 
การทองเท่ียว การทองเท่ียว 3,600.00 14,400.00 2,880.00   
มนุษยศาสตร ประวัติศาสตร 38,000.00 152,000.00 30,400.00 30,400.00 
สังคมศาสตร พัฒนาสังคม 227,000.00 908,000.00 181,600.00 181,600.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาจีน 167,000.00 668,000.00 133,600.00 138,400.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาจีน 6,000.00 24,000.00 4,800.00   
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาญ่ีปุน 3,600.00 14,400.00 2,880.00 177,600.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาญ่ีปุน 218,400.00 873,600.00 174,720.00   
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาไทยและการสื่อสาร 162,000.00 648,000.00 129,600.00 129,600.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 22,000.00 88,000.00 17,600.00 17,600.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 251,000.00 1,004,000.00 200,800.00 207,200.00 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 8,000.00 32,000.00 6,400.00   
นิเทศศาสตร ศิลปะการแสดง 30,600.00 122,400.00 24,480.00 24,480.00 
นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร 223,200.00 892,800.00 178,560.00 187,200.00 
นิเทศศาสตร นิเทศศาสตร 10,800.00 43,200.00 8,640.00   

  1,833,800.00 7,335,200.00 1,467,040.00 1,467,040.00 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 
 

1.6  การดําเนนิงานดานตาง ๆ ของคณะศิลปศาสตร 
  ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของคณะศิลปศาสตร ในเดือน
กรกฎาคม  2552  ดังนี ้ 
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กิจกรรม วันท่ีจดักิจกรรม สถานท่ี 
1.  ละครเพลงคนริมโขง 1 -  3   กรกฎาคม  2552 โรงละคร 
2.  ตลาดนัดหลักสูตร 10–11  กรกฎาคม 2552 อาคารอเนกประสงค 
3.  โครงการอบรมนักขาวพลเมืองอีสานใต 10–12  กรกฎาคม 2552 ดอกจาน 3 และ  ILC 306 

4.  โครงการอบรมนักขาวพริาบนอยยนูิเซฟอีสาน คร้ังท่ี 5 10–12  กรกฎาคม 2552 ตึกอธิการบด ี
5.  การบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษโดย Prof. Richard Day 11  กรกฎาคม  2552 ดอกจาน 3 
6.  โครงการคายภาษาอังกฤษ 11–12  กรกฎาคม 2552 อาคารสถาบันภาษาฯ 
7.  การประชุมการทองเท่ียวเพื่อความยั่งยืน 17–19  กรกฎาคม 2552 อาคารบริหาร 
   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  ขอเชิญเขารวมการประชุมระดมความเห็นการจัดทําคูมือทักษะวัฒนธรรมฉบับชายแดนไทย-กัมพูชา 
  ประธาน    แจงท่ีประชุมทราบวาศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  (องคการมหาชน)  รวมกับศูนยขาวสาร
สันติภาพ  มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา  จะจัดการประชุมระดมความเหน็การจัดทําคูมือ
ทักษะวัฒนธรรมฉบับชายแดนไทย-กัมพชูา   ในวันท่ี  25-26  กรกฎาคม  2552  ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร
เนชันแนล    (เนวาดาแกรนด)   เพื่อชวยสรางความเขาใจในมิติวฒันธรรม  และการอยูรวมกนัอยางสันติ  ในการนี้
ขอใหหวัหนาสาขาวิชาประชาสัมพันธใหอาจารยในสาขาวิชาท่ีสนใจทราบดวย 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุม   
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังท่ี  6/2552 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    คร้ังท่ี   

6/2552   เม่ือวนัท่ี  12   มิถุนายน   2552    

ระเบียบวาระท่ี 3     เร่ืองสืบเนื่อง  

3.1   การมอบหมายผูรับผิดชอบการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   แจงท่ีประชุมทราบวานายพฤกษ   เถาถวิล   จะ
ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานหลักเพื่อประสานงานการดําเนินการภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แทนอาจารยสุรสม  
กฤษณะจูฑะ   ซ่ึงอยูระหวางการลาศึกษาตอ   

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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3.2    การรับรองครูอาสาสมัครชาวจีน   
ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาการใชหมวดเงินเพื่อรับรองครูอาสาสมัครชาวจีนคือ Miss Jianjun   

Meng   ซ่ึงเร่ิมปฏิบัติหนาท่ี  ตั้งแตวนัท่ี  29  พฤษภาคม  2552  –  มีนาคม  2553  ตามโครงการของ สกอ.  
รายละเอียดดังนี้ 

1. คาทําความสะอาดหองพักรับรองของคณะ  ท้ังกอนและหลังการเขาพกั   พรอมชําระคาน้ํา 
และคาไฟฟา   โดยใชเงินรายไดคณะ 

2. คาตอบแทน  เดือนละ  10,000  บาท  โดยใชเงินรายไดคณะ 
3. คาธรรมเนียมวีซา โดยใชเงินรายไดคณะ 
4. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย      โดยใชเงินรายไดคณะ    
5. คาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงินประกัน  500,000 – 1,000,000  บาท   เบ้ียประกนั 

จํานวน  23,545   บาท   โดยใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.3   หลักเกณฑการจัดเก็บเงินและใชจายเงินรายไดท่ีไดจากศูนยบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร         

 ประธาน      แจงท่ีประชุมทราบวาไดจัดทําประกาศหลักเกณฑการจัดเก็บเงินและใชจายเงินรายไดท่ีได
จากศูนยบริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร   ซ่ึงไดเพิ่มเติมความหมายของ  คําวา   “หลักสูตร”    เรียบรอยแลว    และจะ
เสนอใหอธิการบดีเปนผูลงนามในประกาศตอไป 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

3.4   การดําเนินการกรณีมีการแกไขผลการเรียน    

 ผูชวยคณบดีฝายบริหาร   ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณา
เกี่ยวกับมาตรการในดําเนินเกี่ยวกับอาจารยท่ีจัดทําผลการเรียนผิดพลาด    เพื่อเปนการลดปญหาดังกลาว    
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหงานวิชาการ     จัดทําประกาศเกี่ยวกบัการดําเนินการเมื่อ
อาจารยทําผลการเรียนผิดพลาด   โดยอาจจะเก็บขอมูลสถิติ    และกําหนดข้ันตอนการดําเนนิการเพ่ือต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงตอไป ท้ังนี้  เห็นควรใหจดัทํามาตรการเก่ียวกับการสงผลการเรียนลาชาดวย 
 

3.5  การเปดบัญชีสงเสริมการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายพัฒนาศึกษา     แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีท่ีประชุมได
เห็นชอบใหงานกิจการนักศึกษานําเงินท่ีไดรับบริจาค  ไปเปดบัญชีในนามคณะศิลปศาสตร  ช่ือบัญชีสงเสริม
การศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น   ในสวนหลักเกณฑการดูแลบัญชีจะใช
หลักเกณฑเดียวกันกับบัญชีคณะ  และงานการเงินจะเปนผูทํารายการใชจายเสนอคณบดี ทุก  6  เดือน  

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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3.6  ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  และหลักสูตรภาษาจีน   

 รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     แจงท่ีประชุมทราบวาได
ปรับรูปแบบโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร  และหลักสูตรภาษาจีน  ตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี  
6/2552   เรียบรอยแลว   และไดประชุมหารือในหลักสูตรรวมกันแลววา  จะปรับการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษจาก
เดิมท่ีกําหนดใหนักศึกษาเรียน   FE I, II   ใหเปนเรียนวิชา  FE  For  LA    ซ่ึงคาดวาจะเร่ิมการเรียนการสอนในป
การศึกษา  2553   

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหรักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันออก     ปรับโครงสรางรายวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดภาษาตามรูปแบบของหลักสูตรทองเท่ียว   และ
หากจะเร่ิมใชหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหทันปการศึกษา  2553   จะตองดําเนินการครบถวนตามแบบฟอรมการ
ตรวจสอบหลักสูตร    ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจากคุณพัชรี   ลิมปทีปราการ  นักวิชาการศึกษา 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1    ขออนุมัติอัตรากําลังเจาหนาท่ีประสานงานศูนยวิจัยสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงเตม็เวลา    

  ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติอัตรากําลังเจาหนาท่ีประสานงานศูนยวิจยัสังคม
ภูมิภาคลุมน้ําโขงเต็มเวลา   เนื่องจากนางสาวนิตยา  แสนบุตร  เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ   ไดรับผิดชอบงาน  3  สวน  
คือ  งานวิเทศสัมพันธ  งานศูนยบริการวิชาการ  และงานศูนยวจิัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   ทําใหงานของ
ศูนยวจิัย ฯ  ไมสามารถดําเนินตามแผนงานท่ีวางไว 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหศูนยวิจยัสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขง จัดทําแผนการใช
บุคลากรและงบประมาณตามงาน  และอนุมัติใหจางนักศึกษาชวยงานในแตละงานแทน 
   

4.2 ขออนุมัติเพิ่มเติมรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกและเลือกเสรี   

    รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ        เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมรายวิชาใน
กลุมวิชาเอกเลือกและเลือกเสรี   ซ่ึงสาขาวิชาการทองเท่ียวไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการทองเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548)   และพบวายังมีบางรายวิชาเอกเลือก ท่ีจําเปนแตยังไม
ปรากฏในหลักสูตร  จึงขอเพิ่มเติมรายวิชา  1449  403  การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน  เพ่ือใหอยูในกลุมวิชาเอก
เลือกและเปนวิชาเลือกเสรี   สําหรับนักศึกษาทุกคณะ  ท้ังนี้  คาดวาจะจัดการเรียนการสอนไดในภาคการศึกษา  
2/2552  

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ 

4.3  ขออนุมัติโครงการคายภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการคายภาษาอังกฤษ   
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ซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร   ช้ันปท่ี  1   สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน   69   คน  และ
นักศึกษาสาขาการทองเท่ียว   จํานวน  61  คน  ในวันท่ี  11-12   กรกฎาคม   2552    เพือ่เปนการสงเสริมให
นักศึกษาไดใชภาษาอังกฤษและสรางทัศนคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษอันเปนประโยชนตอการเรียนและการ
ทํางานตอไปในอนาคต  งบประมาณในการใชจายท้ังส้ิน  จํานวน  66,000   บาท   
  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโครงการคายภาษาอังกฤษ  โดยใชเงินหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร   และหลักสูตรการทองเท่ียว    ท้ังนี้    ขอใหตรวจสอบราคาอาหารกลางวันและ
อาหารเย็น   วาจะขออนุมัติในอัตรา  25  บาท  หรือ  30  บาท   และคํานวณยอดรวมคาใชจายอีกคร้ัง 
 
4.4   ประกาศคณะศิลปศาสตร   เร่ือง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน   
   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ       เสนอท่ีประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร  
เร่ือง  นโยบายการจัดการเรียนการสอน  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเพิม่ขอ  3.6  กรณีทําผลการเรียนผิดพลาด  มีข้ันตอน
การดําเนินการ  ดังนี ้   
   1.  หากในรอบปการศึกษานั้น  ๆ  มีการจดัทําผลการเรียนผิดพลาดเปนคร้ังแรก  ใหดําเนินการ
ตามขอ 3.5 

   2.  หากมีการทําผลการเรียนผิดพลาดคร้ังท่ี  2  ใหตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง  
ประกอบดวย 

    2.1  หัวหนาสาขาวิชาท่ีเกีย่วของ  และหวัหนาสาขาวิชาอ่ืน อีก  2  สาขา   เปนกรรมการ
    2.2  คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาแตงต้ังเลขานุการ 

   ท้ังนี้  ขอใหคณะกรรมการประจําคณะนําไปพิจารณาอีกคร้ัง  หากมีขอเสนอแนะ    ขอใหสงท่ี
คุณนีลนารา  ศรีสําราญ    ภายในวันท่ี  13  กรกฎาคม  2552     เพื่อปรับแกและเสนอพจิารณาในท่ีประชุมคณะ 

กรรมการประจําคณะคร้ังตอไป 
 

4.5   งบประมาณการดําเนนิการจัดการแขงขันกีฬาบุคลากร  “กันเกราเกมส”    

   ประธาน           เสนอท่ีประชุมพิจารณางบประมาณการดาํเนินการจดัการแขงขันกีฬาบุคลากร  
“กันเกราเกมส”   ซ่ึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะเปนเจาภาพในการจดัการแขงขัน  ระหวางวันท่ี  1-8  พฤษภาคม  
2553   และคณะศิลปศาสตรไดรับผิดชอบกีฬา  2  ชนดิ  ไดแก  ลีลาศและกฬีาพื้นบาน  โดยคณะจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายตามประเภทกีฬาท่ีไดรับผิดชอบรวมกับมหาวทิยาลัย  ซ่ึง ผศ.ประเสริฐศักดิ์  โลหะไพบูลยกุล  ผูประสาน 

งานกีฬาลีลาศ  ไดเสนองบประมาณคาใชจาย  เปนจํานวน  95,730  บาท  สวน รศ.พจน  ไชยเสนา   ผูประสานงาน
กีฬาพืน้บาน ไมไดสงงบประมาณใหพิจารณา 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  ใหสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมจากสวนของ
มหาวิทยาลัยเฉพาะกฬีาลีลาศ   เนื่องจากสงงบประมาณใหท่ีประชุมพิจารณาตามเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  จะประสาน  
ผศ.ประเสริฐศักดิ์  โลหะไพบูลยกุล  เพื่อพจิารณางบประมาณอีกคร้ัง  
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ระเบียบวาระท่ี  5     เร่ืองอ่ืน ๆ   
5.1    การขอใชหองประชุมดอกจาน  5  

รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ     แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการขอใชหองประชุมดอกจาน  5    
โดยขอความรวมมือใหจองหองประชุมเปนรายสัปดาห  ตามท่ีใชจริง    แทนการจองตลอดภาคการศึกษา   

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 
 

5.2    การจัดทําแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  2552 - 2556 
 รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร  
2552 – 2556   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  และขอใหคณะกรรมการทุกทานนําไปพิจารณา
ทบทวน   เพื่อเสนอขอคิดเห็นมายังงานแผนงานตอไป 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหประชุมตัวบงช้ีและแผนกลยุทธของคณะ  ในวันศุกร
ท่ี  31   กรกฎาคม  2552   สวนการจัดทํา  SWOT  ของคณะ   หากผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะแลว  จะ
เชิญบุคลากรทุกคนรวมกันพิจารณาในเดือนสิงหาคม  2552   ตอไป 
 
 

5.3   การทบทวนอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร   
 ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนอัตลักษณของคณะศิลปศาสตร   โดยอัตลักษณเดิม
ของคณะศิลปศาสตร  ปการศึกษา  2551   เปนดังนี้   
 ตัวบงช้ีท่ี  1.3.1  มีกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับอีสานใตและลุมน้ําโขง  รวมกับหนวยงานภายใน  
หรือภายนอก  หรือชุมชนในพื้นท่ี 
 ตัวบงช้ีท่ี  1.3.2   มีงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใตและลุมน้ําโขง 
 ตัวบงช้ีท่ี  1.3.3  รอยละของหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับอีสานใตและลุมน้ําโขง 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหใชอัตลักษณเดิมของคณะ 

5.4   การปรับโครงสรางสาขาวิชา  คณะศิลปศาสตร  

 ประธาน     เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางสาขาวิชา   คณะศิลปศาสตร   สืบ
เนื่องมาจากการตีความคําวา  ภาควิชา  และสาขาวิชาของนิติกรมหาวิทยาลัย  ซ่ึงยังมีความไมชัดเจน  สงผลใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา  ยังมีความลักล่ัน  ดังนั้น  เพื่อความถูกตองในการบริหารจัดการจึงตอง
พิจารณาปรับโครงสรางสาขาวิชาใหชัดเจน  จึงขอใหแตละสาขาวิชาไปพิจารณารวมกันวาจะปรับโครงสราง
สาขาวิชาในรูปแบบใดบาง   เพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  วันศุกรท่ี   31   กรกฎาคม   
2552   ตอไป 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
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5.5   การสงประมวลรายวิชาในรูปไฟลขอมูล 

 ผศ.สุพัฒน   กูเกียรติกูล    ผูแทนคณาจารย   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสงประมวล
รายวิชา  (Course  Syllabus)  ใหแกงานวิชาการ   โดยเสนอใหเปล่ียนจากการสงแบบกระดาษเปนการสง
ไฟลขอมูลแทน 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสงประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus)    เปน
ไฟลขอมูล 
 

5.6  ประชาสัมพันธการสงบทความในวารสารคณะศิลปศาสตร 

 รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ     แจงท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับการสงบทความในวารสารคณะ
ศิลปศาสตร   ฉบับท่ี  5    โดยไดประชาสัมพันธในเว็บไซตคณะ     และสงเมลลไปยังคณาจารยทุกทานแลว 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา        13.00     น. 

 


	ผู้มาประชุม 
	ผู้ไม่มาประชุม

	มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
	มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ
	มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

