
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  

  คร้ังที ่  12/2552 

วันศกร์ุ ที ่ 6  พฤศจิกายน   2552    เวลา   09.30  น. 

ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   4    ช้ัน 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผ้มาประชม ู ุ  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมทุ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา กรรมการ 

5.  นางสิรินทร์ทิพย์   บญุมี  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

7.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

8.  นายบณุยสฤษฎ์   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว กรรมการ 

9.  นายพลวิเชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

10.  ผศ.อนันท์ธนา   เมธานนท์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ 

11.  ผศ.สุพัฒน์   กู้ เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

12.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

13.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผ้ไม่มาประชมู ุ  

1.  นายพิสิทธิ  กอบบญุ์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  ลากิจ 

2.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ 
 

ผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1.  นางธิราพร  ศรีบญุยงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

2.  นางสาวพัชรี  ธานี   อาจารย์สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

3. นางนีลนารา   ศรีสาํราญ  นักวิชาการศึกษา 

4.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เร่ิมประชุมเวลา        09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  กาํหนดแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดมศึกษาในระหว่างการปรับใชุ้  

ระบบบริหารงานบคคลใหม่  และความก้าวหน้าเกีย่วกบัการปรับระบบบริหารงานบคคลของข้าราชการพลเรือนุ ุ  

ในสถาบันอดมศึกษาุ  
   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบคุคลใหม่  และความก้าวหน้าเก่ียวกับการปรับระบบ
บริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงรายละเอียดได้ประชาสัมพันธ์ในเวบ็ไซต์คณะ
เรียบร้อยแล้ว 

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   การพจิารณารับเป็นต้นสังกดัแก่ผ้รัูบทนโครงการเครือข่ายเชิงกลยทธ์เพือ่การผลติและพฒันาอาจารย์ในุ ุ
สถาบันอดมศึกษาุ    
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบว่าสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้รวบรวมประวัติ 
โดยย่อของผู้รับทุนท่ียงัไม่มีสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกดัในเวบ็ไซต์  www.research.mua.go.th   เพ่ือให้สถาบัน 
อุดมศึกษาพิจารณารับเป็นต้นสังกัดแก่ผู้รับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยทุธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์  
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกสาขาวิชาเข้าไปดูรายละเอียด  หากสนใจผู้รับทุนรายใดขอให้สาขาวิชาดาํเนินการติดต่อ 
ทาบทาม และแจ้งผลให้คณะทราบ  เพ่ือจะได้แจ้งไปยงัมหาวิทยาลยัภายในวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2552  ต่อไป 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3   ประกาศผลทนวิจัยมหาบัณฑิตุ   สกว.  ด้านมนษยศาสตร์ุ -สังคมศาสตร์  ร่นที ่ ุ 6  ประจําปีงบประมาณ  2553   
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม
ทราบประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต  สกว.  ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  รุ่นท่ี  6  ประจาํปีงบประมาณ  2553  
ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์   และนักศึกษาท่ีร่วมวิจัยจาํนวน  3  คน  ได้รับทุนสนับสนุนใน
โครงการ “การปรับเปล่ียนความสัมพันธ์ทางสังคมภายใต้กระแสการพฒันาในชุมชนอีสานใต้”  
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.4  ขอความร่วมมือบคลากรห้ามจอดรถบริเวณริมถนนหน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ุ    
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม 
ทราบว่าขอความร่วมมือบคุลากรห้ามจอดรถบริเวณริมถนนหน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์  ส่วน 
บริเวณหน้าอาคารสามารถจอดได้นอกเวลาราชการ  หากไม่ปฏิบัติตามพนักงานรักษาความปลอดภยั  จะดาํเนินการ 
ลอ็คล้อรถ 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติดังกล่าวให้บคุลากร 
และนักศึกษาทราบท่ัวกัน 

http://www.research.mua.go.th/
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1.5 การสมัครเป็นเครือข่ายห้องสมดศนย์คณธรรม   ุ ู ุ  
   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  ได้สมคัรเป็นเครือข่ายห้องสมดุศูนย์
คุณธรรม   เพ่ือให้นักศึกษาของคณะ สามารถเข้าถึงส่ือท่ีให้ความรู้เชิงคุณธรรม  จริยธรรมต่าง ๆ  เป็นการส่งเสริม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิต 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.6 การเปลีย่นอปกรณ์อะไหล่ลฟิต์   ุ  
   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีบริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงตรวจซ่อมลิฟต์ของ
คณะ  ได้ตรวจสอบลิฟต์  เม่ือวันท่ี  20  ตลุาคม  2552   และพบว่าชุดควบคุมการขบัเคล่ือนมอเตอร์ลิฟต์ชาํรุดเสียหาย  และ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย   ดังน้ัน   จึงต้องเปล่ียนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์โดยมีค่าใช้จ่าย   จาํนวน   176,999.40  บาท 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.7 ข้อมลบคลากรใหม่ทีเ่ร่ิมปฏิบัติงาน ในภาคการศึกษา  ู ุ 2/2552    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบข้อมลูบคุลากรใหม่ท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน 
ในภาคการศึกษา  2/2552   รายละเอียดดังนี ้
 

ช่ือ - สกลุ ตําแหน่ง เร่ิมปฏิบัติงาน 

นางสาวสวนันท์ สุวรรณราช อ.ภาษาอังกฤษ 15  ต.ค. 52 

นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ อ.ประวัติศาสตร์ 20  ต.ค. 52 

Ms. James   Slack อ.ภาษาอังกฤษ 1  ต.ค. 52 

อยู่ระหว่างดาํเนินการรับสมคัร อ.ภาษาอังกฤษ 21  ธ.ค. 52 

อยู่ระหว่างดาํเนินการรับสมคัร อ.ภาษาอังกฤษ 21  ธ.ค. 52 
 

   ท้ังนี ้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอให้หัวหน้าสาขาทุกสาขาแจ้งแนวปฏิบัติ  
ประกาศและข้อบังคับต่าง ๆ  เก่ียวกับนักศึกษา  ให้แก่อาจารย์บรรจุใหม่ทราบเพ่ือให้อาจารย์ถือปฏิบัติ  โดยแนว 
ปฏิบัติ ประกาศ  และข้อบังคับต่าง ๆ  น้ัน  ได้บรรจุไว้ในฐานข้อมลูงานวิชาการคณะ ท่ี  www.la.ubu.ac.th  แล้ว 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.8 วาระทีเ่กีย่วข้องกบัคณะศิลปศาสตร์จากการประชมุ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับวาระท่ีเก่ียวข้องกบัคณะศิลปศาสตร์จากการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   คร้ังท่ี  10/2552   เม่ือวันท่ี  3  พฤศจิกายน  2552   รายละเอียดดังนี ้

1. มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างจัดทาํหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 
2. การดาํเนินการตามแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน  โดยมหาวิทยาลยัขอให้คณะเร่งรัด 

การดาํเนินงานตามแผน 

http://www.la.ubu.ac.th/
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลยัแจ้งให้คณะทบทวนตัวบ่งชีท่ี้มีเป้าหมายตํา่ 
กว่า  2     

4. วิธีปฏิบัติในการรับทุนวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ โดยกระทรวงการคลงั ได้มีหนังสือเวียนแจ้ง 
เก่ียวกับขัน้ตอนและแนวปฏิบัติ  เก่ียวกับทุนวิจัยท่ีมีการขอรับใบเสร็จจากมหาวิทยาลยั  ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต่วนัท่ี   
1  มิถนุายน  2552  ซ่ึงได้นาํหนังสือเวียนลงในเวบ็ไซต์คณะแล้ว 

5. วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข  จะรับเป็นศูนย์สุขภาพ  เพ่ือให้สามารถใช้สิทธิ 
รักษาพยาบาล  30  บาท  รักษาทุกโรค โดยจะมาประชาสัมพันธ์ท่ีคณะต่อไป 

6. บริษทัโตโยต้าแห่งประเทศไทย   ได้ดาํเนินโครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว  ปี  2552  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานประสานและจัดหาพืน้ท่ีสาํหรับปลกูพรรณไม้ โดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมโครงการ  
ประมาณ  2,500 – 3,000  คน   และจากการสาํรวจพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด  คือ  พืน้ท่ีอ่างเกบ็นํา้ร่องก่อ 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชม  ุ  

2  

.1   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที ่ ุ 11 / 2552 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ    คร้ังท่ี   
11 / 2552    เม่ือวันท่ี  2  ตลุาคม  2552  
 

2.2   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําุ คณะ  วาระพเิศษ/2552 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ    วาระ 
พิเศษ / 2552    เม่ือวันท่ี  22   ตลุาคม  2552 
 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1   การเป็นศนย์ทดสอบคู รูผ้สอนวิชาภาษาไทยู  
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้รับการประสานงานจากศูนย์ภาษาไทย 
สิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เป็นศูนย์ทดสอบครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ในพืน้ท่ีรับผิดชอบ  8  จังหวดั   ซ่ึงจะ 
จัดสอบในวันท่ี   31   ตลุาคม   2552   น้ัน     เน่ืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไม่สามารถตกลงกับสาํนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)     เร่ืองการดาํเนินการจัดสอบได้     จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว    โดย 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะส่งหนังสือแจ้งทุกศูนย์ทดสอบทราบอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

3.2   การดําเนินการคดัเลอืกนักศึกษาเพือ่สมัครรับทน  ุ GMS 
ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีคณะได้คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือขอรับทุน  GMS   โดยการ 
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สอบสัมภาษณ์รอบแรก    และส่งรายช่ือนักศึกษาท่ีผ่านการสอบคัดเลือก  จาํนวน  10  คน ไปยงังานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลยั   เพ่ือส่งให้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  พิจารณาคัดเลือกต่อไป  น้ัน   เน่ืองจาก 
นักศึกษาคนหน่ึงมีค่าคะแนนน้อย   ซ่ึงมหาวิทยาลยัเกรงว่าจะแข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนไม่ได้  ดังน้ัน   งานวิเทศ
สัมพันธ์  จึงส่งรายช่ือนักศึกษาไปยงั  สกอ.  เพียง  9  คน   

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    

 

3.3   สรปผลการุ จัดสัมมนา  เร่ือง  การถ่ายทอดตัวช้ีวดัลงในระดับรายบคคลุ     
   ประธาน      แจ้งท่ีประชุมทราบสรุปผลการจัดสัมมนา   เร่ือง   การถ่ายทอดตัวชีว้ัดลงในระดับ
รายบคุคล   ระหว่างวันท่ี  27 – 29   ตลุาคม  2552   ณ  ทอแสงโขงเจียมรีสอร์ท  โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาดังนี ้
 

 สาขา/สาํนัก จาํนวนท่ีแจ้งช่ือ จาํนวนท่ีไป ร้อยละ  
 สาํนักคณบดี 21 18 85.71  
 นิเทศศาสตร์ 8 8 100.00  
 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 9 9 100.00  
 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 11 12 109.09  
 การท่องเท่ียว 9 9 100.00  
 สังคมศาสตร์ 9 7 77.78  
 มนุษยศาสตร์ 4 4 100.00  

 รวม 71 67 94.37  
 

   ท้ังนี ้   คณะจะได้ดาํเนินการจัดทาํแผนยทุธศาสตร์ ราย   3   ปี   ซ่ึงคาดว่าจะมีการทบทวนแผน 
ในช่วงสอบกลางภาค    รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
รวบรวมรายช่ือของผู้ ท่ีแจ้งช่ือเข้าร่วมสัมมนา   แต่ไม่ได้เข้าร่วมให้หัวหน้าสาขาวิชาทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1    การเชิญแขกมาเป็นเกยีรติในงานพธีิพระราชทานปริญญาบัตร   ประจําปีการศึกษา  2551   
  ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือแขกท่ีจะเชิญมาเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร  ประจาํปีการศึกษา  2551  โดยมหาวิทยาลยัให้แจ้งรายช่ือพร้อมท่ีอยู่  ภายในวันท่ี  9   พฤศจิกายน   
2552 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา   คุณสุธาสินี  น้อยอินทร์ 
(ครูต๋ิว)   และคณะกรรมการท่ีปรึกษาแผนกลยทุธ์ของคณะ 
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4.2  การเสนอช่ือเพือ่คดัเลอืกเป็นบคลากรดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ  ุ 2553   
    ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นบคุลากรดีเด่น  ประจาํปี 
งบประมาณ  2553  โดยแบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี ้ ข้าราชการ ระดับ  6-8    ข้าราชการ ระดับ  1-5  ลกูจ้างประจาํ 
พนักงานมหาวิทยาลยั  และลกูจ้างช่ัวคราว  กลุ่มละ 1  คน  โดยส่งรายช่ือไปยงัมหาวิทยาลยัภายในวันท่ี  30  
พฤศจิกายน  2552  
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งกล่องรับการเสนอช่ือ  ซ่ึงแต่ละคนสามารถเสนอ 
ช่ือได้ทุกกลุ่ม  โดยให้เสนอช่ือระหว่างวันท่ี  16 – 17  พฤศจิกายน   2552   ท่ีสาํนักงานคณะ และการนับคะแนน 
จะนับคะแนนตามความถ่ี  ผู้ท่ีมีความถ่ีสูงสุดในแต่ละกลุ่มจะได้รับการเสนอช่ือไปยงัมหาวิทยาลยัต่อไป 
 

 

4.3   การพจิารณาผลการเรียน  ประจําภาคการศึกษา  1/2552   รอบ 2    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการพิจารณาผลการเรียน  
ประจาํภาคการศึกษา  1/2552   รอบ 2   โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้นาํเสนอต่อท่ีประชุม    โดยมีรายละเอียดการ
พิจารณาดังนี ้   
 

 

 

ลําดบั  รายวิชา ผลการพจิารณา    

สาขาวิชาการท่องเทีย่ว  

1 1449492  การศึกษาอิสระเพ่ือการท่องเท่ียว   ผ่าน   

2 1449300   หลกัการมคัคุเทศก์   ผ่าน  

3 1449302 การปฏิบัติการท่องเท่ียว   ผ่าน 

4 1449430 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโรงแรมและภัตตาคาร  ผ่าน 

5 
1449431 อุตสาหกรรมการประชุม สัมมนา การท่องเท่ียวเพ่ือเป็น
รางวลัและนิทรรศการ  ผ่าน  

6 1439100 กิจกรรมพลศึกษา 1  กลุ่ม 3, 4, 5,6 และ 13 แอโรบิก  ผ่าน  

7 

1439101 กิจกรรมพลศึกษา 2  
กลุ่ม 16,17, และ 18  ตะกร้อ  
กลุ่ม 19,20และ 21 มวยสากล    ผ่าน  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

1 1436390 การวิจารณ์สาํหรับดนตรีและการแสดง  ผ่าน  

2 1435300 การวิจัยสาํหรับดนตรีและการแสดง ผ่าน  
3 1431101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ  ขอให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบการตัดเกรด

รายวิชาดังกล่าวเพ่ือความถกูต้องอีกคร้ัง และ
ส่งท่ีหัวหน้าสาขาวิชาในวนัจันทร์ท่ี 9 พ.ย. 
2552 เพ่ือคณะจะได้นาํแจ้งเวียนท่ีประชุม
คณะกรรมการคณะ ก่อนส่งไปยงักองบริการ
การศึกษาต่อไป     
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สาขาวิชามนษยศาสตร์ ุ  

1 1431110 มนุษย์กับการใช้เหตผุล ผ่าน 

2 1431100 ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนุษย์  ผ่าน 

3 1432396 ประวติัศาสตร์กับภาพยนตร์  ผ่าน 

4 1432491 การศึกษาอิสระ  ผ่าน 

5 1432100 มนุษย์กับอารยธรรม  ยงัไม่ส่งเกรด  

สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร  

1 1411492 การศึกษาเฉพาะรายบคุคล  ผ่าน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  

1 1421430 ลีลาภาษาและการส่ือสาร   ผ่าน  โดยขอส่งเกรดเฉพาะกลุ่มการเรียนท่ี 2 
และ 3 ยงัขาดกลุ่มการเรียนท่ี 1      เน่ืองจาก 
อ.ทรงพล อินทเศียร อาจารย์ประจาํวิชาไป
ราชการต่างประเทศ  

2 1421301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว  ผ่าน 

3 1421220 การเขียน 1 (หลกัสูตรเก่า) ผ่าน 

4 1421220 การเขียนย่อหน้า ( หลกัสูตรใหม่) ผ่าน  

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
  
4.4  ขออนมัติปรับเปลีย่นเง่ือนไขรายวิชา  ุ (Prerequisite)  ในรายวิชา  การจัดการท่องเทีย่วโดยชมชน ุ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัปรับเปล่ียนเง่ือนไข 
รายวิชา  (Prerequisite)  ในรายวิชาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงจะเปิดสอนเป็นรายวิชาเอกเลือก วิชาโท และ
วิชาเลือกเสรี ในภาคการศึกษาท่ี  2/2552  นี ้  โดยในรายวิชาดงักล่าวได้กาํหนดให้มีเง่ือนไขรายวิชา  ท่ีต้องเรียนมา
ก่อน คือ  รายวิชา  1449 301  การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  ซ่ึงทาํให้นักศึกษาวิชาโท และวิชาเลือกเสรี ท่ีต้องการเรียน
ในรายวิชาการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ดังน้ัน  จึงขออนุมติัปรับเปล่ียนเง่ือนไข
รายวิชาดังกล่าว  เป็นไม่ต้องมีวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 
 
 

4.5 ขออนมัติโครงการในรายวชิา  ุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัโครงการใน 

รายวิชา  จาํนวน  5  โครงการ    
มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี ้
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ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ     วนัจัด งบประมาณ 
ใช้เงิน
หลกัสูตร 

ผลการพิจารณา 

1 โครงการศึกษาภาษาและวฒันธรรมจีน
ท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อ.เมชฌ   
สอดส่องกฤษ 

1 -30  
เม.ย. 53 

62,000 ภาษาจีน เห็นชอบให้ อ.เมชฌ ให้ข้อมลู
เพ่ิมเติมโดยท่ีประชุมมีข้อเสนอดังนี ้
1. ให้หลกัสูตรจัดทาํแผนล่วงหน้า
ในปีต่อ ๆ ไป โดยหมนุเวียน
ผู้ รับผิดชอบ 
2. ขอปรับลดเบีย้เลีย้งจากวนัละ 
2,100  บาท  เป็น 1,000 บาท 
3. เสนอให้ลดระยะเวลาในการไป
ดูแลนักศึกษา ให้เหลือเพียง  1 
สัปดาห์ 

2 โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี ณ 
จังหวดันครปฐม  ลพบรีุ  และ
พระนครศรีอยธุยา เร่ือง เรียนรู้
รากเหง้าทางวฒันธรรมเพ่ือเข้าใน
ตนเองและเพ่ือนบ้าน 

อ.อภินันท์ 
สงเคราะห์ 

 5-7 ธ.ค. 
52 

25,260 ประวติัศาสตร์ อนุมติั  และให้ปรับงบประมาณ
ตามท่ีจ่ายจริง  โดยสรุปยอด
ค่าใช้จ่าย เพ่ือแจ้งในการประชุมคร้ัง
ต่อไป 

3 โครงการทัศนศึกษาและจัดกิจกรรม
นันทนาการในแหล่งท่องเท่ียวยัง่ยืน
(บ้านลาดเจริญ) 

อ.บณุยสฤษฎ์  
อเนกสุข 

 20-21 
ก.พ.53 

21,510 การท่องเท่ียว อนุมติั 

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานธุรกิจ
โรงแรมจังหวดัขอนแก่น 

อ.นวทิวา  
 พลทม 

 9-10 
ม.ค.53 

24,200 การท่องเท่ียว อนุมติั  และให้ปรับงบประมาณค่าท่ี
พักอีกคร้ัง  และเสนอให้ พขร. เข้า
พักในโรงแรมท่ีมีอัตราค่าท่ีพักตาม
ระเบียบกาํหนด 

5 โครงการส่ังซ้ือหนังสือวิชาการ
ต่างประเทศ 

อ.นวทิวา  
 พลทม 

ตลอด
ภาค
การศึกษา 

48,788 การท่องเท่ียว เห็นชอบให้ใช้งบประมาณของ
สาํนักวิทยบริการ 

   
4.6 ขอเทยีบโอนรายวิชา    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา  ของ 
นายกาํพล   พรนิยมสิริ  รหัส 51144414   ซ่ึงเดิมเป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  สอบเข้ามาใหม่ในสาขาการ 
พัฒนาสังคม  โดยขอโอนย้ายวิชาภาษาไทยธุรกิจ  รหัส 1411 102  เพ่ือเป็นวิชาโท  ภาษาไทยและการส่ือสาร  ซ่ึง 
นักศึกษาได้รับเกรด  B+ 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 
 

4.7 พจิารณาเสนอช่ือผ้เข้าอบรมผ้ประเมินคณภาพภายใน   ู ู ุ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอช่ือผู้เข้าอบรมผู้ประเมิน 

คุณภาพภายใน   ซ่ึงงานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยั 

อุบลราชธานีจัดอบรมเพ่ือ   พัฒนาบคุลากรและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     ให้มีแนวปฏิบัติในการ 
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั     ดังน้ัน     จึงได้กาํหนดให้ทุกคณะส่งผู้เข้าร่วมอบรมผู้ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   หน่วยงานละ  5   คน   โดยจะจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี   16-18    พฤศจิกายน   2552    

ณ  คณะวิทยาศาสตร์    ค่าลงทะเบียน   คนละ  2,200  บาท  

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม สาขาวิชาละ  1   

คน  รวม  6  คน   โดยให้แจ้งช่ือท่ีงานประกันคุณภาพคณะ ภายในวันท่ี  13  พฤศจิกายน   2552 
 

4.8 ศนย์การเรียนแบบพึง่ตนเองู ขออนมัติขยายเวลาการให้บริการในวันเสาร์  ุ  

ประธาน    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัขยายเวลาการให้บริการของศูนย์การเรียนแบบ 

พ่ึงตนเอง  (SAC)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา   โดยขอขยายเวลาการให้บริการในวนัเสาร์     จาก 

เวลาเดิม   10.00-15.00  น.  เป็น   09.30 – 16.30  น.  ตั้งแต่วันท่ี   7   พฤศจิกายน   2552   
 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเวลาการให้บริการในวนัธรรมดา   จาํนวน  3 วัน   

(โดยให้เจ้าหน้าท่ีห้อง  SAC   กาํหนดวนัท่ีเหมาะสม)    จนถึงเวลา  18.00  น.    โดยเร่ิมให้บริการตัง้แต่วันท่ี   16   

พฤศจิกายน  2552  จนถึงวนัท่ี  31  ธันวาคม  2552   และสรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจาํคณะต่อไป 
 

4.9   สาขาวิชาการท่องเทีย่วขอยนืยนัการปรับแผนหลกัสตร  ู  

นางสาวพัชรี  ธานี   อาจารย์สาขาวิชาการท่องเท่ียว    ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทน 

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอยืนยนัการปรับแผนหลกัสูตร  ศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต  และปรัชญาดษุฏีบัณฑิต  ดังนี ้

  1.  ยืนยนัการเปิดหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมทางการท่องเท่ียว  ในปี  

พ.ศ. 2555   ตามท่ีเคยบรรจุไว้ในแผนการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ.  2549 – 2550 

  2.  ขอปรับแผนเพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 

ทางการท่องเท่ียว  ในปี  พ.ศ. 2556 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเปิดสอนหลกัสูตรปรัชญาดษุฏีบัณฑิต  สาขาวิชา 

นวัตกรรมทางการท่องเท่ียว และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวตักรรมทางการท่องเท่ียว  ตามแผน 

หลกัสูตรท่องเท่ียวในปี  พ.ศ. 2555   พร้อมท้ังให้ข้อสังเกตเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลกัสูตร   เป็น  2   

กรณี  ดังนี ้
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1. คุณสมบัติของบคุลากร    ท้ังในหลกัสูตรปริญญาโทและหลกัสูตรปริญญาเอก ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบท่ีสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 
2. ควรมีแนวทางในการจัดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการเรียนการสอนอาจเป็นบคุลากรระหว่าง 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวกับสาขาวิชาธุรกิจบริการ คณะบริหารศาสตร์ หรืออาจเป็นบคุลากรระหว่างสาขาวิชาการ
ท่องเท่ียวกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ภายในคณะ เน่ืองจากสาขาวิชาการท่องเท่ียวจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา  
อย่างไรกต็าม  คณะควรมีการบริหารจัดการหลกัสูตรท่ีชัดเจน 
 

4.10   ขออนมัติเปิดรายวิชาใหม่ทีมี่ในหลกัสตรแต่ไม่เคยเปิดสอน  ุ ู  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัเปิดรายวิชาใหม่ท่ีมี 

ในหลกัสูตรแต่ไม่เคยเปิดสอน  จาํนวน 6  รายวิชา  ดังนี ้
 

รายวิชา 

จํานวน

หน่วยกติ ประเภทวิชา ผ้สอนู  

1. 1432 335 อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

3(3-0-6) 
เป็นวิชาเอกเลือกในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 
และวิชาเลือกเสรี สาํหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ 

อ.อภินันท์ 
สงเคราะห์ 

2. 1432 430 ประวติัศาสตร์การค้าในเอเชีย 3(3-0-6) 
เป็นวิชาเอกเลือกในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชาประวติัศาสตร์/ 
วิชาโทเลือกในหลกัสูตรวิชาโท สาขาวิชาประวติัศาสตร์ และ
วิชาเลือกเสรี สาํหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ 

ผศ.อนันทร์ธนา 
เมธานนท์ 
อ.วิชุลดา พิไลพันธ์ 

3. 1447 302 การวิจัยเบือ้งต้นทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-3) เป็นวิชาชีพบังคับในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อ.ภัทร์ศินี  
แสนสาํแดง 

4. 1447 312 ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-3) เป็นวิชาชีพบังคับในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.นริศรา แสงเทียน 

5. 1447 313 การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน  3(3-0-3) เป็นวิชาชีพบังคับในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
อ.กรรณศลกัษณ์ 
อุ่นณพลกัษณ์ 

6. 1447 380 ภาพยนตร์ปริทัศน์ 3(3-0-3) เป็นวิชาชีพเลือกในหลกัสูตร ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
อ.ธีระพล  อันมยั 
อ.จีณัฐชะญา  
จีปณัฐิกาญจน์ 

 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 
 
 

4.11   ขออนมัติเชิญวิทยากรในรายวิชา  ุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัเชิญวิทยากรใน 

รายวิชา  ประจาํภาคการศึกษา  2/2552   จาํนวน  2  คน  รายละเอียดดังนี ้
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งบประมาณ 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ
วิทยากร 

วนั-เวลาบรรยาย รายวิชา/หัวข้อ 

ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าสอน 
ค่าเลีย้ง
รับรอง 

แหล่งเงิน 
ท่ีใช้ 

1 
คุณอุเชษ   
สูยะนันทน์ 19  ธ.ค.  52  - การพัฒนาบคุลิคภาพ  -ค่าเคร่ืองบิน  -  6 x 1,200 500 

    09.00-16.00  น. สาํหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการ  2,000 x 2 เท่ียว    =7,200   

       -หลกัการเทคนิคในการให้  -ค่ารถรับจ้าง       

      บริการลกูค้า  500 x 2 เท่ียว       

เงิน
หลกัสูตร
การ

ท่องเท่ียว 

รวมเป็น 5,000  - 7,200 500 12,700 

2 
Mr.Peter 
Richard 25  ม.ค.  53 วิชาการตลาดในธุรกิจท่องเท่ียว  - รถทัวร์  

1,000 
บาท  6 x 1,200 เช้า - 200 

    09.00-16.00  น.  -การส่งเสริมการตลาดผลิต 
(อุบลฯ-
เชียงใหม่) เหมาจ่าย  =7,200 

กลางวนั - 
300 

      ภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 2,000 บาท     เยน็ - 500 

      
 -แผนการตลาดทางการ
ท่องเท่ียว 

 - รถรับจ้าง
พร้อมสัมภาระ       

      
 -การตลาดการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน (ไป-กลบั)       

        500 บาท       

เงิน
หลกัสูตร
การ

ท่องเท่ียว 

รวมเป็น 3,000 1,000 7,200 1,000 12,200 
 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 

 

ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่ังซ้ือหนังสือจากมหาวิทยาลยั       
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ 

ในการส่ังซ้ือหนังสือจากมหาวิทยาลยั  ซ่ึงคณะได้รับจัดสรรประมาณ  700,000   บาท  โดยเป็นการส่ังซ้ือผ่านระบบ
ออนไลน์ของสาํนักวิทยบริการ   
  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้แบ่งงบประมาณออกเป็นส่วน ๆ  ดังนี ้กลุ่มวิชาพลศึกษา  
จาํนวน  50,000 บาท  และหลกัสูตรของคณะท้ัง  10 หลกัสูตร ๆ  ละ  65,000 บาท โดยให้แต่ละหลกัสูตรดาํเนินการ
กรอกการส่ังซ้ือหนังสือผ่านระบบออนไลน์เอง   ตั้งแต่วนัท่ี  11 – 30   พฤศจิกายน  2552    เพ่ือเป็นข้อมลูให้สาํนัก
วิทยบริการในรอบแรก 
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5.2    การปรับปรงหลกัเกณฑ์การประเมินเลือ่นขั้นเงินเดอืนและเพิม่ค่าจ้างุ  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การประเมินเล่ือน
ขัน้เงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง  เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงานบคุคลใหม่   
  มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาํเนินการเร่ืองการปรับโครงสร้างสาขาวิชา  ให้ชัดเจน
ก่อนเพ่ือจะได้นาํผลการหารือของแต่ละสาขาวิชามาเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา  ปรับหลกัเกณฑ์การประเมิน
ต่อไป 
 
5.3 การปรับโครงสร้างสาขาวิชา 

ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับโครงสร้างสาขาวิชาตามท่ีได้ให้แต่ละสาขาวิชาไป 
ประชุมหารือกัน 

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างสาขาวิชา เป็น  4  สาขาวิชา   ได้แก่   
1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     3.  สาขาวิชาสังคมศาสตร์     
4. สาขาวิชามนุษยศาสตร์    ซ่ึงเป็นการรวมกันของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์  และการท่องเท่ียว   ท้ังนี ้   
จะได้นาํเสนอในท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลยั    และนาํเข้าสภามหาวิทยาลยัต่อไป     
 

ปิดประชมเวลาุ         15.00     น. 
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