
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  

  คร้ังที ่  13/2552 

วันศกร์ุ ที ่  4   ธันวาคม   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.   นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  กรรมการ 

6.  นายพิสิทธิ  กอบบญุ์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

7.  นางสิรินทร์ทิพย์   บญุมี  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

8.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

9.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

10. นายบณุยสฤษฎ์   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว กรรมการ 

11. นายพลวิเชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

12.  ผศ.อนันท์ธนา   เมธานนท์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ 

13.  ผศ.สุพัฒน์   กู้ เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

14.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

15.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผ้เูข้าร่วมประชม ุ  

1.  นางธิราพร  ศรีบญุยงค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

2.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เร่ิมประชมเวลาุ         09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553    
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   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2552  
เห็นชอบให้เข้มงวดกับส่วนราชการในการจัดฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด  และ
ให้กระจายการจัดประชุมและฝึกอบรมไปยงัต่างจังหวดัเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ท่ีให้มากขึน้  และได้
กาํหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ    พ.ศ. 2553     ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 94  ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย  1,700,000  ล้านบาท  และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   แนวปฏิบติัในระหว่างการเตรียมดําเนินการตามระบบบริหารงานบคคลใหม่   ุ  
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบแนวปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดาํเนินการตามระบบบริหารงาน
บคุคลใหม่   เน่ืองจากขณะนีอ้ยู่ระหว่างการนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงอัตรา
เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง  ดังน้ัน  เพ่ือมิให้การดาํเนินการด้านบริหารงานบคุคลมีผลกระทบกับการได้รับ
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  
2552 เป็นต้นไป ขอให้สถาบันอุดมศึกษารับเร่ืองของข้าราชการดังกล่าวไว้ก่อน ส่วนการดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการใด  สกอ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.3   เกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือน ของ ก.พ.    
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบเกณฑ์การเล่ือนขัน้เงินเดือน ของ ก.พ.  โดยจะแบ่งกลุ่มผู้ได้รับ
การประเมินออกเป็น  5  กลุ่ม  ดังนี ้  
   1.  กลุ่มปรับปรุง  ตํา่กว่า  60  คะแนน  สัดส่วนข้าราชการ  5 %   ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 
   2.  กลุ่มพอใช้   60-69  คะแนน     สัดส่วนข้าราชการ  10 %      เล่ือนเงินเดือน  0.1 – 1.5 % 
     3.  กลุ่มดี   70-79  คะแนน   สัดส่วนข้าราชการ  70 %      เล่ือนเงินเดือน  1.6 – 3.0 %   
   4.  กลุ่มดีมาก   80-89  คะแนน   สัดส่วนไม่เกิน  10 %            เล่ือนเงินเดือน  3.1 – 4.5 % 
   5.  กลุ่มดีเด่น      90-100  คะแนน    สัดส่วนไม่เกิน  5 %             เล่ือนเงินเดือน  4.6 – 6.0 % 
   ข้อมลูจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวนั   ท้ังนี ้  มหาวิทยาลยัอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนจาก  สกอ.  ต่อไป 
 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.4  การอนมัติรางวัลรัตโนบล  และการุ อนมัติปริญญากติติมศักดิ ์ ประจําปี  ุ 2552 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
ได้อนุมติัรางวลัรัตโนบล  ประจาํปี  2552  ให้แก่ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา  และอนุมติัปริญญากิตติมศักดิ  ์ ปรัชญาดษุฎี
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   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.5 สรปโครงการวิจัยทัว่ไปุ และโครงการวิจัยในช้ันเรียน  เงินรายได้  คณะศิลปศาสตร์  ปีงบประมาณ  2553  
     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ   แจ้งท่ีประชุม
ทราบสรุปโครงการวิจัยท่ัวไปและโครงการวิจัยในช้ันเรียน  เงินรายได้  คณะศิลปศาสตร์  ปีงบประมาณ  2553  
รายละเอียดดังนี ้

1. สรุปโครงการวิจัยท่ัวไป เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 

ลําดบั ช่ือโครงการ ผ้รับผิดชอบู  งบประมาณ สถานะ 

1 ปัจจัยสู่ความสาํเร็จในการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวโดยชุมชน
บ้านซะซอม ตาํบลนาโพธิกลาง อาํเภอโขงเจียม จังหวดั์
อุบลราชธานี 

นายปริวรรต  สมนึก              
30,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

2 การสร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอล และระดับทักษะ
บาสเกตบอลสาํหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

นายเชาวนันท์  ทะนอก              
30,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

3 การเรียนรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา  2553 

นายณรงค์วิทย์  สะโสดา              
30,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

4 ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางถนน
สายวฒันธรรม (ถนนคนเดินในเขต อ.วารินชาํราบ  
จ.อุบลราชธานี) 

นางสาวพัชรี  ธานี              
30,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

รวม 

             

120,000  

  

 
  2.  สรุปโครงการวิจัยในช้ันเรียน เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 

ลําดบั ช่ือโครงการ ผ้รับผิดชอบู  งบประมาณ สถานะ 

1 ประสบการณ์และปัจจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนรู้วิชาโยคะ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

นายประสิทธ์ิ  ปีปทุม           
20,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

2 การพัฒนาการเรียนวรรณกรรมไทยด้วยกระบวนการสร้างคลงั
คาํศัพท์ทางวรรณกรรม : กรณีศึกษารายวิชาพัฒนาการ
วรรณกรรมไทย 

นายสัมพันธ์  สุวรรณเลิศ           
20,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชากิจกรรมพล
ศึกษา 2 เร่ืองกีฬาแบดบินตัน 

ผศ.ประเสริฐศักด์ิ  
โลหะไพบูลกลุ 

          
20,000  

 ดาํเนินงานโครงการ  

 

รวม 

          

60,000  
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    มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.6 การถ่ายภาพร่วมกบับัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2551       
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  ขอเชิญอาจารย์ร่วมถ่ายภาพกับ
บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา  2551  เวลา  07.15  น.   โดยจะถ่ายภาพในวันซ้อมใหญ่ก่อนวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร  1  วัน   ซ่ึงจะใช้ภาพพืน้หลงัเป็นท้องฟ้า  และขอให้อาจารย์ท่ีจะร่วมถ่ายภาพใส่รองเท้า
หุ้มส้นเพ่ือความเรียบร้อย   ส่วนวนัพระราชทานปริญญาบัตรน้ัน  จะทราบวันท่ีชัดเจนในวันท่ี  8  ธันวาคม  2552   
หากทราบวนัท่ีแน่นอนแล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้อาจารย์ทราบใน  Mailbox  ต่อไป 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.7 กาํหนดการประชมคณะกรรมการประจําคณะ  ประจําปี  ุ 2553       
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งท่ีประชุมทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  
ประจาํปี  2553  ดังนี ้

 

คร้ังที ่  วันที่ หมายเหตุ 
1/2553 8   มกราคม   2553    
2/2553 5  กมุภาพันธ์   2553 
3/2553 5   มีนาคม   2553 
4/2553    2   เมษายน   2553 
5/2553 7  พฤษภาคม  2553 
6/2553 4  มิถนุายน  2553 
7/2553 2  กรกฎาคม  2553 
8/2553 6  สิงหาคม  2553 
9/2553 3  กันยายน  2553 

10/2553 1   ตลุาคม   2553 
11/2553 5   พฤศจิกายน  2553 
12/2553 3   ธันวาคม  2553 

หากมีวาระเพ่ือพิจารณาด่วน 
จะขอเชิญประชุม 
เป็นวาระพิเศษ 

    

   เฉพาะเดือนมกราคม  ท่ีจะมีการประชุมในวันศกุร์ท่ี 2  ของเดือน  เน่ืองจากศกุร์ท่ี  1  ของเดือน
เป็นวันหยดุ 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.8  ผลการคดัเลอืกบคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ุ  (โควตา)   ประจําปีการศึกษา   2553  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบผลการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาโดย
วิธีรับตรง  (โควตา)   ประจาํปีการศึกษา   2553   ข้อมลู  ณ วนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552   ดังนี ้
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การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปีการศึกษา 2553  

รวม ลาํดบั สาขาวิชา 

แผนการรับ จํานวนรับ สํารอง 
1 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 42 43 36 
2 การท่องเท่ียว 39 39 38 
3 ภาษาจีน 33 35 0 
4 ภาษาญ่ีปุ่น 39 37 0 
5 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 39 38 0 
6 สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร 36 34 4 
7 การพัฒนาสังคม 36 23 3 
8 ประวติัศาสตร์ 18 16 8 
9 ศิลปะการแสดง 22 20 4 

รวม 304 285 93 
 

   ท้ังนี ้  จะทราบจาํนวนนักศึกษาท่ีแน่นอน  ภายในวนัท่ี  8  ธันวาคม  2552   หลงัจากท่ีนักศึกษา
ยืนยนัสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  การจัดกจิกรรมวันศิลปศาสตร์ 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมวนัศิลปศาสตร์  ซ่ึงสโมสรนักศึกษาคณะจะจัดกิจกรรมขึน้ในวันท่ี  16  ธันวาคม  2552  เวลา  17.00  น.  
เป็นต้นไป   ซ่ึงในงานจะมีการจาํหน่ายสินค้าจากนักศึกษาด้วย 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10   มติทีป่ระชมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัุ   คร้ังที ่ 11/2552 
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี  11/2552
เม่ือวันท่ี  1  ธันวาคม  2552   รายละเอียดดงันี ้
   1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา  หลกัสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  ประจาํปีการศึกษา  2551  จาํนวน  394  คน  และ
ได้รับเกียรตินิยมตามเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ  โดยเห็นชอบให้นาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัต่อไป   ท้ังนี ้
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ขอให้บันทึกว่าไม่เห็นชอบ  เน่ืองจากหลกัสูตรดังกล่าวมีโครงสร้างและการจัดการเรียน
การสอนอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือ  ดังน้ัน  น่าจะเข้าข่ายหลกัสูตรพิเศษ 
   2.  งบประมาณการปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลยั  ทางมหาวิทยาลยัแจ้งว่ายงัไม่
สามารถจัดสรรเงินสาํหรับการปรับปรุงได้   ประธานจึงขอให้ผู้แทนคณะท่ีเป็นกรรมการท่ีพักอาศัยของ 
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มหาวิทยาลยั  ช่วยตรวจสอบว่าอาจารย์ของคณะท่ีรอรับการจัดสรรห้องพักรายใด ได้รับการจัดสรรท่ีพักแล้วแต่
มหาวิทยาลยัยงัไม่สามารถจัดสรรห้องพักให้ได้  เน่ืองจากรองบประมาณในการซ่อมแซม  คณะจะได้พิจารณา
แก้ไขปัญหาในเร่ืองดังกล่าว 
   3.  สาํนักวิทยบริการได้นาํเสนอโครงการส่งเสริมความรู้สารสนเทศสาํหรับนักศึกษา  โดยอาจ
นาํโปรแกรมการจัดอบรมผนวกเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาพืน้ฐาน  หรือรายวิชาอ่ืน ๆ  ท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ   ดังน้ัน หากหลกัสูตรใดสนใจ จะได้ประสานสาํนักวิทยบริการจัด
โปรแกรมพิเศษให้นักศึกษาเพ่ือเข้าอบรมเป็นหมู่คณะ 
   4.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอเร่ืองคุณสมบัติและหลกัเกณฑ์การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษว่า  
ต้องเป็นบคุคลภายนอกเท่าน้ัน  อาจารย์ภายในมหาวิทยาลยัไม่สามารถแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษได้  หากคณะใด
ประสงค์จะเชิญอาจารย์ต่างคณะมาช่วยสอนให้เชิญเป็นวิทยากรแทน  โดยสามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนตาม
ระเบียบได้   

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.11   มติทีป่ระชมคณะกรรมการบริหารงานบคคลุ ุ    คร้ังที ่ 9 / 2552 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งท่ีประชุมทราบมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล   คร้ังท่ี  
9/2552  เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552  ซ่ึงได้พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ  เก่ียวกับการจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีจ้างด้วยเงินรายได้ ท่ีมีเงินเดือนไม่ถึง 11,700 บาท  และจะได้นาํเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาต่อไป  ท้ังนี ้  หากสภามหาวิทยาลยัอนุมติัร่างประกาศดังกล่าว  คณะคงต้องเตรียมเงิน
เพ่ือจ่ายให้พนักงานเงินรายได้ต่อไป 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12   การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลยั 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ได้มีมติ 
เห็นชอบให้จัดสรรเงินรางวลัสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจาํปี พ.ศ. 2551   
ให้ได้รับเงินรางวัลประจาํปี   คนละ  1,759.74  บาท  

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชม  ุ  

2  

.1   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที ่ ุ 12 / 2552 
 

มติทีป่ระชมุ        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ    
คร้ังท่ี 12 / 2552    เม่ือวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2552 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1   การเสนอช่ือเพือ่คดัเลอืกเป็นบคลากรดีเด่น  ประจําปีงบประมาณ  ุ 2553   
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    ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบผลการเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเป็นบคุลากรดีเด่น  ประจาํปี 
งบประมาณ  2553    เม่ือวันท่ี  16 – 17   พฤศจิกายน   2552   ท่ีสาํนักงานคณะ น้ัน  ผลการเสนอช่ือเป็นดังนี ้
 1.  ข้าราชการ ระดับ  6-8    ได้แก่  นางสิรินทร์ทิพย์   บญุมี 
 2.  ข้าราชการ ระดับ  1-5    ได้แก่  นางละอองดาว   เพชรแก้ว 
 3.  ลกูจ้างประจาํ     ได้แก่  นายกมล   โสภาสิน 
 4.  พนักงานมหาวิทยาลยั    ได้แก่    นางนีลนารา   ศรีสาํราญ 
 5.  ลกูจ้างช่ัวคราว               ได้แก่     นายสุภนา  เงินมัง่ค่ัง 
 ท้ังนี ้ คณะได้ส่งรายช่ือไปยงัมหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว  
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2   ผลการเรียน  ประจําภาคการศึกษา  1/2552   รอบ 2    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าได้ส่งผลการพิจารณาผลการเรียน  
คณะศิลปศาสตร์  ประจาํภาคการศึกษา  1/2552   รอบ 2   ไปยงักองบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ยงัคงเหลือวิชา
มนุษย์กับอารยธรรม  ซ่ึงจะขอส่งผลการเรียนภายในวนัท่ี  7  ธันวาคม  2552   
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3   ขออนมัติโครงการในรายวิชา  ุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการศึกษาภาษาและ 

วัฒนธรรมจีนท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซ่ึงหลกัสูตรภาษาจีนได้เสนองบประมาณเพ่ือเป็นทางเลือกให้ท่ี
ประชุมพิจารณา  2  ทางเลือก   ดังนี ้
  ทางเลือกท่ี  1  รายละเอียด ดงันี ้
 

รายการค่าใช้จ่าย ราคา (บาท) 
1. ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าเดินทาง + ท่ีพัก 3,000 
2.  ค่าเคร่ืองบินไปกลบักรุงเทพ -  คุนหมิง -  กรุงเทพ  (เบิกจ่ายตามจริง)                  12,000  
3. หอพัก  (เหมาจ่าย)               6,000 
4. ค่าเบีย้เลีย้งในต่างประเทศไป 30 วนัๆ ละ 1,000  (ปรับตามมติกรรมการคณะศิลปศาสตร์)             30,000 
5.  ค่าประกันสุขภาพ               2,000 
6.  ค่าวีซ่า   พาสปอร์ตราชการ 

รวม 53,000 
   

ทางเลือกท่ี  2   รายละเอียด ดังนี ้
 

รายการค่าใช้จ่าย ราคา (บาท) 
1. ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ ค่าเดินทาง + ท่ีพัก 3,000 
2.  ค่าเคร่ืองบินไปกลบักรุงเทพ -  คุนหมิง -  กรุงเทพ   (เบิกจ่ายตามจริง)                 12,000 
3. หอพัก  5  คืน 5,000 
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4. ค่าเบีย้เลีย้งในต่างประเทศไป  5 วนัๆ ละ  2,100   (ปรับตามมติกรรมการคณะศิลปศาสตร์)            10,500 
5.  ค่าประกันสุขภาพ 2,000 
6.  ค่าวีซ่า   1,000 

รวม            33,500 
 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับทางเลือกท่ี  2   คือ  เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน  เป็นจาํนวน   5  วัน   และใช้งบประมาณ  เป็นจาํนวน  33,500  บาท 
 

3.4   พจิารณาเสนอช่ือผ้เข้าอบรมผ้ประเมนิคณภาพภายใน   ู ู ุ  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      แจ้งท่ีประชุมทราบรายช่ือผู้เข้าอบรมผู้ประเมิน 

คุณภาพภายใน   ซ่ึงจัดขึน้ระหว่างวนัท่ี   16-18    พฤศจิกายน   2552   ณ  คณะวิทยาศาสตร์    จาํนวน  6  คน  ดังนี ้
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ สาขาวิชา หมายเหตุ 
1 นางสาวสมศรี   ชัยวณิชยา มนุษยศาสตร์  
2 นางสาวปรียาภรณ์     เจริญบุตร ภาษาและวรรณคดีตะวนัตก  
3 นางสาวพัชรี   ธานี การท่องเท่ียว  
4 นายวิเชียร   อันประเสริฐ สังคมศาสตร์ ส่งช่ือแต่ไม่ได้เข้าอบรม 
5 นางสาวภัทร์ศินี   แสนสาํแดง นิเทศศาสตร์  
6 นางสาวณัฐพัชร์    เตชะรุ่งไพศาล ภาษาและวรรณคดีตะวนัออก  

  

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และในกรณีของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ท่ีแจ้งช่ือแต่
ไม่ได้เข้าอบรมน้ัน  คณะได้ชาํระค่าลงทะเบียนเป็นจาํนวน  2,200 บาท ไปแล้ว  ดังน้ัน  ท่ีประชุมจึงเห็นชอบให้
สาขาวิชาสังคมศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่คณะ 
 

3.5   การเชิญวิทยากรและอาจารย์พเิศษ   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   หารือท่ีประชุมเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการเชิญวิทยากร 

และอาจารย์พิเศษ  ว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติ   ดังนี ้
1. การเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  จะใช้ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการสอนอย่างน้อย  1  ใน  3  ของเวลา 

เรียน  และมีการออกข้อสอบร่วมกับอาจารย์ประจาํวิชา 
2. การเชิญเป็นวิทยากร  จะใช้ในกรณีท่ีสอนเป็นรายหัวข้อ  มีระยะเวลาสอนไม่เกิน  6  ช่ัวโมง 

 
   

3.6   ยอดการจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดซ้ือหนังสือ  ประจําปีงบประมาณ  2553   
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าสาํนักวิทยบริการ  ได้จัดสรร 

งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือหนังสือ  ประจาํปีงบประมาณ  2553   เป็นจาํนวน  1,019,469.10  บาท   โดยแบ่งการจัดสรร
ออกเป็น  2   ส่วน  คือ   สาํหรับอาจารย์  70 %    เป็นจาํนวน  713,628.37   บาท   และสาํหรับนักศึกษา  30 %  เป็น
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  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขระบบการกรอกรายช่ือ
หนังสือบนเวบ็ไซต์คณะ   โดยแบ่งเป็น   กลุ่มวิชาพลศึกษา  และหลกัสูตรต่าง ๆ  10   หลกัสูตร   โดยให้นาํข้อมลู
รายช่ือหนังสือของปริญญาโท ไปต่อท้ายรายช่ือของระดับปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้อง   และประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเข้าไปกรอกรายช่ือหนังสือต่อไป 
 

ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1    การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีส่รรเสริญยิง่ดิเรกคณาภรณ์  ประจําปี  ุ 2553   
  ประธาน  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญ
ย่ิงดิเรกคุณาภรณ์  ประจาํปี  2553   โดยหลกัเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานน้ัน  จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  
กระทาํความดีความชอบท่ีเป็นการบริจาคทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์   เป็นต้น 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติว่า  หากสาขาวิชาสนใจเสนอช่ือบคุคลเพ่ือขอพระราชทาน 
เคร่ืองราช ฯ   สามารถเสนอช่ือภายในวนัท่ี  22  ธันวาคม  2552   ท่ีคุณฐิตินันท์   ภนิูคม 
  

4.2  ขอแก้ไขผลการเรียน  ประจําภาคการศึกษา  1/2552     
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขผลการเรียน   จาํนวน  
8  รายวิชา  รายละเอียดดังนี ้

ลําดบั ภาค

การศึกษา  
วิชา กล่มุ

การ

เรียน  

ช่ือนักศึกษา  เกรด 

ผิดพลาด  

เกรด

ใหม่  

เหตผล ุ  

1 3/2551 1442100 มนษุย์กับ
วฒันธรรม  
(อ.ธวชั  มณีผ่อง)  

1 นางสาววชัรภรณ์  
ธรรมสัตย์   

C B กรอกคะแนนผิดพลาดโดย
คะแนนรายงานกลุ่มแก้ไข
จาก 22 คะแนน เป็น 32 
คะแนน   

นายวรพรต   
กาญจนโภคิน  

F B+ รายช่ือนักศึกษาตกหล่นจาก
รายงานกลุ่ม  

นายทรงวฒิุ  
พรหมสวสัดิ ์  

F C อาจารย์ไม่ได้กรอกคะแนน
การนาํเสนอความรู้ในช้ัน
เรียน  

2 1/2552 1442100 มนษุย์กับ
วฒันธรรม  
(อ.ธวชั  มณีผ่อง) 

3 

นายนิพนธ์  ภมิูนา  F D+ อาจารย์ไม่ได้กรอกคะแนน
ทดสอบย่อยคร้ังท่ี 3  

3 1/2552 1442100 มนษุย์กับ
วฒันธรรม  
(รศ.สมหมาย  ชินนาค) 

1 นายศรชัย   
หลาวทอง   

F C+ อาจารย์ไม่ได้กรอกคะแนน
เกบ็ในส่วนรายงานของ
นักศึกษาจาํนวน 3 ชิ้น  

4 1/2552 1441100 มนษุย์กับ
สังคม  

3 นางสาวนาํช่ืน  
พิริยะกิจไพบูลย์  

F D+  อาจารย์ไม่ได้กรอกคะแนน
เกบ็ในส่วนรายงานของ
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(อ.พฤกษ์  เถาถวิล)  
นางสาวเพญ็นภา  
โมระอรรถ  

A C 5 1/2552 1415211  สนทนา
ภาษาจีน 1   
( Ms.Su  Shi  Yi 
ลาออก และ อ.เมชฌ  
ทาํคาํร้องแทน) 

1  

นางสาวมญัชรี  
พงศ์สุทธิ ์  

C A 

อาจารย์กรอกคะแนน 
สลบักันของนักศึกษา 
ท้ัง 2 คน 

นางสาวบังอร 
กาํจัด  

D C 6 1/2552 1431100 ภมิูปัญญา
และพฤติกรรมมนุษย์ 
(อ.จักรพันธ์ แสงทอง) 

1 

นางสาวสุนิสา  
ทองไทย 

D C 

อาจารย์ไม่ได้กรอก 
คะแนนกลางภาคของ 
นักศึกษาท้ัง 2 คน   

7 1/2552 1416328 การเขียน
ภาษาญ่ีปุ่น 3 
(Mr.Ito Tsuyoshi) 

1 นางสาวอภิชญา  
อุ่นใจ  

C B อาจารย์กรอกคะแนน
ผิดพลาด  
 

8 1/2552 1416101 ภาษาญ่ีปุ่น 1  
(อ.นบชนก  บัวเทศ) 

2 นายอนวุฒัน์   
อึง้รัตนวงษ์  

F U เน่ืองจากนักศึกษาลงทะเบียน
แบบ Audit แต่ในระบบ
อาจารย์แจ้งว่าไม่ได้แสดงว่า
เป็น Manual ทาํให้อาจารย์
กรอกเกรดเป็น F  

  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั   และมีข้อเสนอ ดังนี ้
 1.  ขอให้เพ่ิมมาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการส่งผลการเรียนล่าช้าในประกาศคณะศิลป
ศาสตร์  เร่ือง  นโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วย  หากอาจารย์ส่งผลการเรียนช้า  2  คร้ัง/ปี   คณะจะต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน   
 ท้ังนี้  อาจารย์ท่ีมีความจาํเป็นต้องส่งผลการเรียนช้ากว่าท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนดให้ทาํบันทึกถึง
คณบดีเพ่ือขอขยายเวลาส่งพร้อมชี้แจงเหตุผล  ได้ไม่เกิน  2  สัปดาห์  นับจากวันท่ีคณะกาํหนดส่งเกรด  หากเกิน
กาํหนดถือว่าเป็นการส่งผลการเรียนล่าช้า 
 2.  การนับความผิดพลาดของการทาํผลการเรียนผิดพลาด  ให้เร่ิมนับจากผลการเรียน ภาค  
1/2552   เป็นต้นไป  โดยให้นับจาํนวนคร้ังท่ีผิดพลาด  ตามจาํนวนรายวิชาท่ีทาํผิดพลาด  และมอบหมายให้
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้จดบันทึกสถิติของผู้ทาํผลการเรียนผิดพลาด 
 3.  การนาํเสนอผลการเรียนในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังต่อไป  จะต้องแนบ
คะแนนดิบจากระบบ  Reg.  มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 4. กรณีท่ีเป็นรายวิชาซ่ึงได้ผลการเรียนเป็น  U  แต่ระบบให้เป็น  F  ให้อาจารย์ผู้สอนติดต่อกอง
บริการการศึกษาเพ่ือขอแก้ไข  หากแก้ไขไม่ได้ให้ทาํบันทึกพร้อมแนบค่าคะแนนเป็น  U  ส่งต่อให้คณะเพ่ือ
ดาํเนินการต่อไป 
 5. กรณีท่ีกรอกคะแนนแทนอาจารย์ชาวต่างประเทศ  จะต้องมีการตรวจสอบความถกูต้องร่วมกัน
อีกคร้ัง  ท้ังนี ้ ในการกรอกคะแนนคร้ังต่อไปให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้กรอกคะแนนเอง      
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    ท้ังนี้     หากมีผู้ ท่ีประสงค์จะเสนอข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขประกาศนโยบายการ
จัดการเรียนการสอน       คณะศิลปศาสตร์   ขอให้ส่งข้อเสนอท่ีคุณนีลนารา  ศรีสาํราญ   ภายในวันท่ี  31  ธันวาคม  
2552   เพ่ือสรุปเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะคร้ังต่อไป   

 

4.3   ขออนมัติโครงการในรายวิชาทีมี่งบประมาณเกนิ  ุ 10,000  บาท    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมติัโครงการในรายวิชาท่ี
มีงบประมาณเกิน  10,000  บาท   จาํนวน  4  โครงการ   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั  ดังนี ้
 

ที ่ โครงการ ผ้รับผิดชอบู  วันจัด งบประมาณที่

ได้รับอนมัติุ  

ใช้เงินหลักสตรู  ผลการพจิารณา 

 
1 

โครงการแนะแนวก่อนออกฝึกงาน
สาขาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 

อ.จิราย ุ สินศิริ 17  ธ.ค. 52 17,300 ภาษาอังกฤษ
และการส่ือสาร 

อนุมติั 

2 โครงการวิเคราะห์ส่ือ & สาร ใน
สถานการณ์ขดัแย้ง 

อ.ธีระพล  อันมยั 6  ก.พ.  53 12,520 นิเทศศาสตร์ อนุมติั 

  
3 

โครงการปฏิบัติการศึกษาทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมไทยแคมของ คร้ังท่ี 2 

อ.พิสิทธิ กอบบญุ์  30-31  ม.ค. 53 40,000 ภาษาไทยและ
การส่ือสาร 

อนุมติั 

  
4 

โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์
หลกัสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร 

อ.พิสิทธิ กอบบญุ์  24-26  ก.พ  53 35,400 ภาษาไทยและ
การส่ือสาร 

อนุมติั  และให้เพ่ิมงบประมาณ
ของท่ีระลึกอีก 500 บาท 

 

4.4 ขออนมัติโครงการทาํบญประจําปี ุ ุ   2552    กฬีาสัมพนัธ์    และสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   คณะ 

ศิลปศาสตร์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมติัโครงการทาํบญุประจาํปี  2552     

กีฬาสัมพันธ์   และสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   คณะศิลปศาสตร์    ในวันท่ี  25  ธันวาคม  2552   โดยมี
พิธีทาํบญุตักบาตร  เลีย้งพระเพล  แข่งขนักีฬา   และเลีย้งสังสรรค์ช่วงเยน็ / จับสลาก 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบประมาณ  จาํนวน  50,000  บาท  โดยใช้เงินรายได้คณะ  
และขอให้งดการแข่งขนักีฬา   เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่างการสอบกลางภาค   ส่วนราคาของขวัญท่ีจะนาํมาจับสลาก 
น้ัน  มีมลูค่าไม่ตํา่กว่า  200  บาท 
 
ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   โครงการบรรยายและฝึกอบรมการผลติส่ือมัลติมีเดยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการบรรยายและฝึกอบรม 

การผลิตส่ือมลัติมีเดีย  โดยบริษทั แอปเป้ิล เซาท์เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกัด  จะมาฝึกอบรมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ  ท้ังส้ิน  แต่คณะต้องจัดเตรียมสถานท่ีสาํหรับจัดกิจกรรม  โต๊ะ   เก้าอี ้   ปลัก๊ไฟสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
จาํนวน  20  ชุด    เคร่ืองฉายโปรเจค็เตอร์    ท้ังนี ้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  นักศึกษา   อาจารย์    ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ี  ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตส่ือมลัติมีเดีย    จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการผลิตส่ือวิดีทัศน์และ
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  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ     และให้หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประสานกับ
นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตร์เพ่ือเข้าอบรมในโครงการต่อไป    

 
 

5.2 ข้อเสนอจากคณาจารย์ 
  นางสาวณัฐพชัร์   เตชะรุ่งไพศาล   ผู้แทนคณาจารย์   แจ้งท่ีประชุมทราบข้อเสนอจากคณาจารย์
ดังนี ้  เสนอให้ทาํความสะอาดไมโครโฟนประจาํห้องเรียน    และเสนอให้ซ้ือจอ  LCD   และเคร่ืองโปรเจคเตอร์  
ไว้ประจาํห้องเรียน 
   มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   ซ่ึงขณะนีค้ณะอยู่ระหว่างดาํเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์การ
สอน  ประจาํห้องเรียนทุกห้อง  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม  2553   และเห็นชอบให้งานโสตทัศนูปกรณ์
ทาํความสะอาดไมโครโฟนประจาํห้องเรียน 
 
5.3 นักเรียนมีปัญหาเร่ืองการชําระเงินเพือ่ยนืยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัอบลราชธานีุ  

ประธาน   หารือท่ีประชุมกรณีมีนักเรียน   ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกโควตานอกเขตอาํเภอเมืองของ 
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร   จะต้องจ่ายเงินเพ่ือยืนยนัสิทธิ  จาํนวน  ์ 6,000  บาท  แต่
ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะมายืนยนัสิทธิดังกล่าว ์      

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอเร่ืองให้มหาวิทยาลยัพิจารณา  โดยในเบือ้งต้นให้ 
แจ้งนักเรียน   มาย่ืนคาํร้องท่ีคณะเพ่ือขอผ่อนผนัการชาํระเงิน  โดยอาจจะชาํระบางส่วนก่อน  และขอผ่อนจ่ายอีก
คร้ังเม่ือเข้ามาศึกษาท่ีคณะแล้ว      สาํหรับในปีต่อไปคณะจะเสนอเร่ืองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหากเกิดปัญหาเช่นกรณีนี ้
 
ปิดประชมเวลาุ         13.30     น. 
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