
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  

  คร้ังที ่  1 / 2553 

วันศกร์ุ ที ่  8   มกราคม   2553    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.  นางสาวนวทิวา   พลทม  อาจารย์สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

3.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เร่ิมประชมเวลาุ         09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  การสมัครสมาชิกสภาคณบดีมนษยศาสตร์แห่งประเทศไทยุ    

   ประธาน      แจ้งท่ีประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์      ได้ดาํเนินการสมคัรเป็นสมาชิกสภาคณบดี
มนุษยศาสตร์แห่งประเทศไทย  โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   เป็นประธานสภา
คณบดี   มีจุดประสงค์เพ่ือทาํกิจกรรมทางวิชาการร่วมกนั    โดยกิจกรรมท่ีจะจัดขึน้คร้ังแรก  คือ   การดาํเนินการ
จัดทาํ  มคอ 1   ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)   สาขามนุษยศาสตร์   ระหว่างวันท่ี  
10 - 12   มีนาคม   2552   ท้ังนี ้   มีค่าสมคัรสมาชิกเป็นรายปี  3,000  บาท / ปี 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ     
 

1.2   ภาวะการหางานทาํของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์   

   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าได้ดาํเนินการ
ส่งข้อมลูภาวะการหางานทาํของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ไปยงัมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัได้ส่งข้อมลูไปยงั 
สกอ. แล้ว  ท้ังนี ้ มีเพียงหลกัสูตรภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  และหลกัสูตรการท่องเท่ียว  ท่ีตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมลู  ส่วนหลกัสูตรอ่ืน ๆ ไม่ได้ส่งข้อมลูคืนมายงังานกิจการนักศึกษา  อย่างไรกต็ามแม้ว่าจะหมดเขตส่งไปยงั  
สกอ.  แต่ขอให้ทุกหลกัสูตรตรวจสอบผลภาวะการหางานทาํ ฯ   เพ่ือจะส่งข้อมลูไปมหาวิทยาลยัและจัดทาํเป็น
ฐานข้อมลูในการประกันคุณภาพต่อไป 
 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.3  งานปฏิบติัธรรม  เพือ่น้อมถวายเป็นอาจริยบชา  แด่  พระโพธิญาณเถร  ู (หลวงป่ชา  สภัทโทู ุ )   

   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ    แจ้งท่ีประชุมทราบงานปฏิบัติธรรม   เพ่ือน้อมถวายเป็น 

อาจริยบูชา แด่พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) โดยจะมีรถรับ – ส่ง เพ่ือไปปฏิบัติธรรมเวลา 18.00 น. และ
รับกลบัเวลา  23.00 น.   บริเวณหน้าตึกอธิการบดี  ระหว่างวนัท่ี  12 - 17  มกราคม  2553   พร้อมนีจ้ะต้ังกล่องรับ
บริจาคโรงทาน ไว้ท่ีสาํนักงานคณะจนถึงวันท่ี  14  มกราคม  2553 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  

 

1.4  รายงานผลการปฏิบัติงานของศนย์ฝึกปฏบิัติการท่องเทีย่วู  
   รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว    แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีสาขาวิชาการ 
ท่องเท่ียวได้รับอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัทัวร์จาํลองเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเท่ียว    คณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   น้ัน    รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว     ได้มอบหมายให้นางสาว 
นวทิวา  พลทม  ผู้จัดการศูนย์ ฯ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ในรอบปี  พ.ศ. 2552  พร้อมชีแ้จงรายละเอียดโครงการ
ท่ีจะต้องดาํเนินการในปี  พ.ศ. 2553 
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   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.5   นักเรียนทนคณะศิลปศาสตร์ ทีจ่ะรายงานตัวกลบัเข้าปฏิบติังาน   ในปีการศึกษา  ุ 2553   
   ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบข้อมลูนักเรียนทุนคณะศิลปศาสตร์   ท่ีจะรายงานตัวกลบัเข้า 
ปฏิบัติงาน   ในปีการศึกษา  2553   ดังนี ้

ลําดบั

ที่ 
ช่ือ - สกลุ 

ช่วงวัน/เดอืน/ปี  

ที่คาดว่าจะบรรจ ุ
สาขาวิชา 

 

หมายเหตุ 

 
1 นายเมธี เมธาสิทธิ  สุขสาํเร็จ 1 พฤษภาคม 2553 โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์  

2 นายเสริม  ผลเพ่ิม 1 มิถนุายน 2553 ไทศึกษา จะติดตามความ
คืบหน้าว่าสังกัด 
คณะใด 

3 นางเนตรดาว  เถาถวิล 1 มิถนุายน 2553 สังคมศาสตร์  

4 นางสาวนงลกัษณ์  สูงสุมาลย์ 1 มิถนุายน 2553 ภาษาไทย  

5 นางจารุณี  อนพุันธ์ 1 มิถนุายน 2553 ภาษาอังกฤษ   

6 นายชาญชัย   คงเพียรธรรม 1 มิถนุายน 2553 ภาษาเขมร  

7 นายสุวภทัร  ศรีจองแสง 1 มิถนุายน 2553 การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว  

 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6   การขอเปิดหลกัสตรู  
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบว่ามีอาจารย์ในคณะจาํนวน  16  คน  สนใจท่ีจะเปิดหลกัสูตรท่ี
เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมในลุ่มนํา้โขง และได้นาํเสนอคณบดีให้ทราบ จึงได้แจ้งกลบัไปยงัผู้สนใจเปิดหลกัสูตร
ว่าต้องทาํการสาํรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือจะนาํผลท่ีได้มาประกอบการพิจารณาขอ
เปิดหลกัสูตรต่อไป 
    มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7   การประกาศใช้ค่มือประกนัคณภาพการศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ู ุ  
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบประกาศใช้คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา   คณะศิลปศาสตร์   ฉบับใหม่  (มิถนุายน  2552 – พฤษภาคม  2553)  

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.8   การประชาสัมพนัธ์ผังรายการ  UBU CATV  ประจําเดือนมกราคม  2552    
   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ผงัรายการ   
UBU  CATV  ประจาํเดือนมกราคม  2552   ซ่ึงหากคณะมีความประสงค์จะทาํรายการหรือเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
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ต่าง ๆ  สามารถส่งข้อมลูไปยงัฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  สาํนักวิทยบริการ 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 
ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชม  ุ  

2  

.1   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที ่ ุ 13 / 2552 
 

มติทีป่ระชมุ        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  คร้ังท่ี  
13 / 2552    เม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม  2552 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1   ผลการคดัเลอืกบคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ุ  (โควตา)   ประจําปีการศึกษา   2553  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบผลการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาโดย
วิธีรับตรง  (โควตา)   ประจาํปีการศึกษา   2553   ข้อมลู  ณ วนัท่ี  29  ธันวาคม  2552   ดังนี ้
 

การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปีการศึกษา 2553  

รวม ลาํดบั สาขาวิชา 

แผนการรับ  ยนืยนัสิทธ์ิ น้อยกว่าแผนการรับ 
1 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 42  30 12 
2 การท่องเท่ียว 39  25 14 
3 ภาษาจีน 33  20 13 
4 ภาษาญ่ีปุ่น 39  24 15 
5 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 39  16 23 
6 สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร 36  16 20 
7 การพัฒนาสังคม 36  13 23 
8 ประวติัศาสตร์ 18  13 5 
9 ศิลปะการแสดง 22  8 14 

รวม 304  165 139  
 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และจากข้อมลูนักศึกษาท่ียืนยนัสิทธิ  มีจาํนวนน้อยกว่์ า
แผนการรับท่ีตั้งไว้มาก  ดังน้ัน  จึงเห็นชอบให้งานวิชาการ  งานกิจการนักศึกษา  ประธานหลกัสูตรต่าง ๆ  และงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะ  ร่วมกันหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์คณะเพ่ือให้มีนักศึกษาสนใจสมคัรและยืนยนั
สิทธิเข้าศึกษาต่อเพ่ิมขึน้  และจากข้อมลูการยืนยนัสิทธิ์ ์ พบว่านักศึกษานอกเขตอาํเภอเมือง สละสิทธิมากกว่า์
นักศึกษาในเขตอาํเภอเมือง  จึงเห็นควรให้นักวิชาการศึกษาสรุปข้อมลูการยืนยนัสิทธ์ิ  3  ปีย้อนหลงั    โดยคณบดี
จะนาํเสนอข้อมลูดังกล่าว ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  ในปี  2554   ต่อไป 
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3.2   การจัดกจิกรรมวันศิลปศาสตร์ 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าสโมสร
นักศึกษาคณะขอยกเลิกโครงการการจัดกิจกรรมวันศิลปศาสตร์  ในวันท่ี  16  ธันวาคม  2552  เน่ืองจากเวลาไม่
เอือ้อาํนวยต่อการจัดกิจกรรมและนักศึกษาต้องรับผิดชอบกิจกรรมอย่างอ่ืนจาํนวนมาก 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3   ผลการเรียน  ประจําภาคการศึกษา  1/2552   รอบ 2    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      เสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการเรียนวิชามนุษย์กับ 
อารยธรรม  ประจาํภาคการศึกษา  1/2552    ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 

กล่มการเรียนุ ที ่ ผลการเรียน 

1 2 

A 3  คน 1  คน 
B+ 0  คน 5  คน 
B 5  คน 2  คน 

C+ 11  คน 13  คน 
C 19  คน 29  คน 

D+ 44  คน 42  คน 
D 62  คน 33  คน 
F 21  คน 26  คน 
W 5  คน 4  คน 

 

    มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 
 

3.4  การพจิารณาจัดทาํต้นทนการผลติต่อหน่วยุ  

  ประธาน   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  คร้ังท่ี  13/2552  ได้
เสนอให้หลกัสูตรต่าง ๆ  ส่งตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการจัดทาํต้นทุนการผลิตต่อหน่วย  ภายในวันท่ี  16  
ธันวาคม  2552    น้ัน  ปรากฏว่ายงัไม่มีหลกัสูตรใดส่งรายช่ือตัวแทน 

  มติที่ประชมุ     ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้แต่ละหลักสูตรดาํเนินการส่งตัวแทนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการในการจัดทาํต้นทุนการผลิตต่อหน่วยด้วย 

 

3.5   ขออนมัติโครงการในรายวิชา  ุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งท่ีประชุมทราบว่าหลกัสูตรภาษาจีนได้เสนอ 
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ขออนุมติัโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน  ณ  มหาวิทยาลยั  Yunnan  Nationalities  University of  Kunming
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 1 - 30  เมษายน  2553  ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะ  คร้ังท่ี  13/2552  เม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม  2552   ท่ีอนุมติัให้อาจารย์ผู้ดแูลโครงการเดินทางไปประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นเวลา   5  วัน  เพ่ือดแูลนักศึกษาในช่วงเตรียมความพร้อม   และใช้งบประมาณเป็น
จาํนวน  33,500  บาท       

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6   การเชิญวิทยากรและอาจารย์พเิศษ   
ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาว่าตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  คร้ังท่ี  13/2552 

ได้เห็นชอบให้  1.  การเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  จะใช้ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการสอน  1  ใน  3  ของเวลาเรียน  และมี
การออกข้อสอบร่วมกับอาจารย์ประจาํวิชา  และ 2. การเชิญเป็นวิทยากร  จะใช้ในกรณีท่ีสอนเป็นรายหัวข้อ มี
ระยะเวลาสอน จาํนวน  3 - 6   ช่ัวโมง  น้ัน จะขาดรายละเอียดในส่วนของผู้สอนท่ีสอนเกิน  6  ช่ัวโมงแต่ไม่ถึง  15  
ช่ัวโมง  จึงขอเสนอปรับเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการเชิญวิทยากรและอาจารย์พิเศษ  เป็น  หากสอนน้อยกว่า  1  ใน  3  
ของเวลาเรียน  จะเชิญในฐานะวิทยากร   ท้ังนี ้  หากมีการเชิญอาจารย์จากคณะต่าง ๆ  มาสอนระดับปริญญาตรี  ใน
ฐานะวิทยากร  ให้ค่าตอบแทนการสอนเป็นรายวิชา  ช่ัวโมงละ  400  บาท 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
   

3.7   สรปุ การส่ังซ้ือหนังสือ  ประจําปีงบประมาณ  2553   
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ   แจ้งท่ีประชุมทราบสรุปการส่ังซ้ือหนังสือ  ประจาํปี 

งบประมาณ  2553   ดังนี ้

สาขา รายการ 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 101 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 66 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 185 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน - 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 73 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 88 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม - 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร - 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  40 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ - 
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สาขา รายการ 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 1 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา - 

  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ - 

 นักศึกษา 26 

รวม 585 
 

  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และเสนอให้สอบถามไปยงัสาํนักวิทยบริการ   ดังนี ้
  1.  ขอข้อมลูการส่ังซ้ือหนังสือของคณะ ในปีท่ีผ่านมา  เพ่ือประกอบการพิจารณาการส่ังซ้ือคร้ัง
ต่อไป 
  2.  สอบถามสาํนักวิทยบริการว่า  คณะยงัสามารถส่ังซ้ือได้อีกหรือไม่  หากสามารถทาํได้จะได้
จัดทาํประกาศประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้กรอกการส่ังซ้ือต่อไป 
 

3.8  ข้อเสนอมาตรการและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากาํหนด 
    ประธาน      เสนอท่ีประชุมพิจารณาข้อเสนอมาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการส่งผลการเรียน
ล่าช้ากว่ากาํหนด  ซ่ึงอาจารย์รุ่งทิพย์  อันมัย  ได้ส่งข้อเสนอแนะในเร่ืองดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม)   ซ่ึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมว่า  การแสดงเกรด  N  คณะ
ไม่สามารถควบคุมระบบได้  เน่ืองจากเป็นความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา   
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติ   ดังนี ้
 1.  การส่งผลการเรียนช้า  หมายถึง  การส่งผลการเรียนหลังจากวันท่ีคณะกาํหนดส่งผลการเรียน
รอบสุดท้าย 
  2.  หากส่งช้ากว่าท่ีกาํหนดในข้อท่ี  1   จาํนวน   2   สัปดาห์     ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเทจ็จริง  เพ่ือแก้ไขปัญหาแล้วนาํผล  เสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณาหามาตรการแก้ไขต่อไป   
ท้ังนี ้ ให้ใช้หลกัการเดียวกนันีก้ับการทาํผลการเรียนผิดพลาด  
 

3.9   นักเรียนมีปัญหาเร่ืองการชําระเงินเพือ่ยนืยนัสิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัอบลราชธานีุ  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้งท่ีประชุมทราบว่ากรณีท่ีมีนักเรียน   ท่ีผ่านการ 

สอบคัดเลือกโควตานอกเขตอาํเภอเมืองของคณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  และจะต้อง
จ่ายเงินเพ่ือยืนยนัสิทธิ  จาํนวน  ์ 6,000  บาท  แต่ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะมายืนยนัสิทธ์ิน้ัน  มหาวิทยาลยัได้ให้นักเรียน
ดังกล่าวทาํคาํร้องขอผ่อนผนั  โดยให้โรงเรียนเดิมเป็นผู้รับรอง  เน่ืองจากมีกรณีเช่นนีห้ลายคณะ  ในการนีผู้้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แจ้งท่ีประชุมทราบว่ามีผู้บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาจาํนวน  10,000  
บาท  จึงขอหารือท่ีประชุมว่าจะบริหารจัดการเงินดังกล่าวอย่างไร 

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ   ให้นาํเงินท่ีมีผู้บริจาคจาํนวน  10,000  บาท   เข้าบัญชี 
ส่งเสริมการศึกษานักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     
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ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1    การสนับสนนค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศุ สําหรับนักศึกษาทีไ่ด้รับทนุ    
  ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ  ให้แก่นายวิทยา  
หอมจิต นักศึกษาสาขาภาษาจีน  คณะศิลปศาสตร์  ซ่ึงได้รับทุน  GMS  จากสาํนักยทุธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ  
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือไปศึกษาภาษาจีน ณ  Kunming  University  of  Science  and  
Technology  , China   ระหว่างวนัท่ี  1  มีนาคม  2553  ถึงวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2553   โดยขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทาํหนังสือเดินทาง เป็นจาํนวน   6,160   บาท   ท้ังนี ้ดร.สิรินทร์ทิพย์  บญุมี  หัวหน้า
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก จึงได้เสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนายปรเมศวร์  พากเพียร  
นักศึกษาซ่ึงได้รับทุน UMAP ให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาด้วย     
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติดังนี ้

1. กรณีนายวิทยา  หอมจิตและนายปรเมศวร์  พากเพียร ท่ีประชุม  เห็นชอบให้หลกัสูตรและคณะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาคนละคร่ึง  ในส่วนของคณะให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ท้ังนีท่ี้ประชุมขอให้ ผศ.ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ประธานหลกัสูตรสาขาภาษาจีน สาํรวจ
เพ่ิมเติมว่ามีนักศึกษาท่ีได้รับทุน GMS อีก 1 คน  คือ นางสาวธิรนันท์  จึงจงสวสัดิ  ต้องการรับการสนับสนุน์
ค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ หากต้องการคณะกรรมการประจาํคณะอนุมติัให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้นักศึกษาตาม
หลกัการเดียวกัน  

2. คณะกรรมการประจาํคณะอนุมติัให้จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกบันักศึกษากรณี
นักศึกษาได้รับทุนหรือรางวัลให้ไปศึกษา/อบรม/ดูงาน โดยคณะและหลกัสูตรท่ีนักศึกษาสังกดัอยู่  จะร่วมกัน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละคร่ึง  วงเงินรวมไม่เกิน  30,000  บาท ต่อทุน  จาํนวนไม่เกิน  20  ทุน / ปีการศึกษา ท้ังนี้
การสมคัรเข้ารับการคัดเลือกรับทุนใดๆ  นักศึกษาจะต้องได้รับอนญุาตให้สมคัรเข้ารับจากคัดเลือกจากคณะก่อน 
โดยนักศึกษาจะต้องทาํบันทึกผ่านประธานหลกัสูตรเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือนาํเข้าพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจาํคณะ ท้ังนีทุ้นดังกล่าวใช้สาํหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเท่าน้ัน  
  3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดาํเนินการ เห็นควรจัดทาํประกาศ  เร่ือง  การรับทุนสนับสนุน 
โดย มอบหมายให้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  ร่างประกาศการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวตามเง่ือนไขในข้อ 2  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาสาํหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป    
 

4.2   การขออนมัติเปิดรายวิชาใหม่   ุ   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอท่ีประชุมพิจารณาว่า ผศ.ภัทรียา  วิสัยจร   รอง
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ขอเสนอเปิดรายวิชา  “ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ”  ในหลักสูตรสังกัด
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นว่าหลกัสูตรต่าง ๆ  ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
มีรายวิชาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ในลกัษณะนีอ้ยู่แล้ว  จึงไม่จาํเป็นต้องเสนอเปิดรายวิชาใหม่ 

 

4.3   การประชาสัมพนัธ์โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที ่Harbin  Institute  of  Technology   (HIT)   
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ณ  เมืองฮาร์บนิ  สาธารณรัฐประชาชนจีน    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการประชาสัมพันธ์โครงการ 
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ท่ี Harbin  Institute  of  Technology (HIT)  ณ  เมืองฮาร์บิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซ่ึงโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์   จะจัดโครงการดังกล่าวขึน้  ระหว่างวนัท่ี  6-20  มีนาคม  2553   และมีการ 
ประชาสัมพันธ์ว่าโครงการดังกล่าวจัดร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  ซ่ึงในทางปฏิบัติควรแจ้งให้คณะรับทราบหรืออนุมติั 
โครงการก่อน  จึงจะมีการจัดโครงการหรือประชาสัมพันธ์โครงการได้  แต่กรณีโครงการนีค้ณะไม่รับทราบมาก่อน 
      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติว่าการระบช่ืุอคณะศิลปศาสตร์  ในเอกสารประชาสัมพันธ์นี ้ ไม่ได้ 
ผ่านการรับทราบจากคณะกรรมการประจาํคณะ  จึงเห็นชอบให้งานวิเทศสัมพันธ์ของคณะแจ้งไปยงัโครงการจัดต้ัง 
กองวิเทศสัมพนัธ์  ว่าคณะไม่รับทราบและหากในคร้ังต่อไปโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์     มีการจัดโครงการ 
ร่วมกับคณะหรือบคุลากรของคณะเช่นนีอี้ก       จะต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดโครงการจากคณะกรรมการ 
ประจาํคณะก่อน  
 

4.4  ขออนมัติเบิกค่าสอนเกนิุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมติัเบิกค่าสอนเกิน  ภาค 

การศึกษา  2 / 2552   จาํนวน  20  ราย  รายละเอียดดังนี ้

 

ลําดบั  สาขาวิชา ช่ือ-สกลุ รายวิชาทีส่อน เบกิสอนเกนิ/

สัปดาห์ 

(ช่ัวโมง) 

เบกิสอนเกนิ/

เทอม 

(ช่ัวโมง) 

1 ผ้บริหารู   1. ดร.บณุยสฤษฎ์  อเนกสุข  1449201 ไทยคดีศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว  0.9 13.5 

    เบิกค่าสอนเกิน 8ชม/สัปดาห์  1449400 การวางแผนและการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 

 จาํนวนเงิน 

      1449300 หลกัการมคัคุเทศก์   5,400 

      1449310 วิธีวิจัยทางการท่องเท่ียวและบริการ   

2 ภาษาและวรรณคด ี 1. อ.หทัยรัตน์  มัน่อาจ  1. 1413406 ภาษาเวียดนามเชิงธุรกิจ  4.2 63 

  ตะวันออก    2. 1413102 ภาษาเวียดนาม 2   จาํนวนเงิน 

      3. 1413233 ภาษาเวียดนามกับสังคม   25,200 

      4. 1413271 ปริทัศน์วรรณคดีเวียดนาม    

      5. 1413332 การแปลภาษาเวียดนาม 2    

      6. 1413202 ภาษาเวียดนาม 4    

    2. อ.วกลุ  ธีรวงศกร  1. 1415382 การเขียนพู่กันจีน  2 30 

      2. 1415451 ปริทรรศน์ภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

 จาํนวนเงิน 

      3. 1415281 วฒันธรรมจีน   12,000 

      4. 1415101 ภาษาจีน 1    

   5. 1415491 การศึกษาอิสระ    
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ลําดบั  สาขาวิชา ช่ือ-สกลุ รายวิชาทีส่อน เบกิสอนเกนิ/

สัปดาห์ 

(ช่ัวโมง) 

เบกิสอนเกนิ/

เทอม 

(ช่ัวโมง) 

    3. อ.ณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  1. 1415201 ภาษาจีน 3  2 30 

      2. 1415202 ภาษาจีน 4   จาํนวนเงิน 

      3. 1415372 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจโรงแรม   12,000 

      4. 1415473 ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่าง
ประเทศ  

  

      5. 1415491 การศึกษาอิสระ    

    4. ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  1. 1415104 ภาษาจีนเบือ้งต้น 2 1 15 

      2. 1415331 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 2  จาํนวนเงิน 

      3. 1415251 ภาษาศาสตร์ภาษาจีนเบือ้งต้น    6,000 

    5. ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์  1.1413406  ภาษาเวียดนามธุรกิจ  2 16 

    (เบิกเดือนม.ค.และก.พ.53)  2. 1413332 การแปลภาษาเวียดนาม2  จาํนวนเงิน 

      3.   1413407 การสอนเวียดนามในฐานะภาษา  ตปท.  6,400 

      4. 1413301 ภาษาเวียดนามในส่ือสารมวลชน   

      5. 1413215 การอ่านและเขียนภาษาเวียดนาม    

   6. 1413302 การเขียนงานวิชาการภาษา
เวียดนาม  

  

   7. 1413212 การฟังและพูดภาษาเวียดนาม    

3 นิเทศศาสตร์  1. อ.ธีระพล อันมยั  1. 1447200 มนุษย์กับการส่ือสาร  2 30 

      2. 1447206 ส่ือใหม่   จาํนวนเงิน 

      3. 1447208 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบัน  

 12,000 

      4. 1447380 ภาพยนตร์ปริทัศน์    

      5. 1451290 การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนา  

  

4 การท่องเทีย่ว  1. อ.พัชรี  ธานี  1. 1446200 จิตวิทยาการท่องเท่ียวและบริการ  1 15 

      2. 1449334 ธุรกิจการบิน   จาํนวนเงิน 

      3. 1439300 การจัดการนันทนาการ   6,000 

      4. 1449431 MICE   

  2. ดร.ปริวรรต  สมนึก  1. 1449221 การตลาดในธุรกิจท่องเท่ียว  0.5 7.5 

      2. 1433361 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว   จาํนวนเงิน 

      3. 1449403 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน   3,000 
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ลําดบั  สาขาวิชา ช่ือ-สกลุ รายวิชาทีส่อน เบกิสอนเกนิ/

สัปดาห์ 

(ช่ัวโมง) 

เบกิสอนเกนิ/

เทอม 

(ช่ัวโมง) 

      4. 1449310 การวิจัยทางการท่องเท่ียวและ
บริการ  

  

5 ภาษาและวรรณคด ี 1. อ.จิราย ุ สินศิริ  1. 1421101 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.ศิลป
ศาสตร์  

3 21 

  ตะวันตก  (เบิกเกินเฉพาะเดือน พ.ย.- 2. 1421220 การเขียน 1   จาํนวนเงิน 

    ธ.ค. 52 )  3. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   8,400 

      4. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2    

      5. 1421490 การศึกษาอิสระ    

    2. อ.กันตพัฒน์  ตรินันท์  1. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  2 30 

      2. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   จาํนวนเงิน 

      3. 1421208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   12,000 

      4. 1421220 การเขียน 1    

  3. อ.ณัฏยา  ศรีศักดา  1. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  1 15 

    2. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   จาํนวนเงิน 

      3. 1421302 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 6,000 

      4. 1421403 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.ศิลป
ประยกุต์  

  

      5. 1421490 การศึกษาอิสระ    

    4. อ.ดวงดาว  พันธ์นิกลุ  1. 1421208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  2 30 

      2. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1    จาํนวนเงิน 

      3. 1421103  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   12,000 

      4. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2    

    5. อ.สวนันท์  สุวรรณราช  1. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1  2 30 

      2. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1    จาํนวนเงิน 

         12,000 

   3. 1421205 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.บริหาร
ศาสตร์  

  

   4. 1421302 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ลําดบั  สาขาวิชา ช่ือ-สกลุ รายวิชาทีส่อน เบกิสอนเกนิ/

สัปดาห์ 

(ช่ัวโมง) 

เบกิสอนเกนิ/

เทอม 

(ช่ัวโมง) 

    6. อ.สมาพร  นนท์พละ  1. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1  2 30 

      2. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1   จาํนวนเงิน 

      3. 1421321 การแปล 1   12,000 

      4. 1421205 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.บริหาร
ศาสตร์  

  

    7. อ.สุวิภา ชมภูบตุร 1. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  2 30 

      2. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   จาํนวนเงิน 

      3. 1421205 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.บริหาร
ศาสตร์  

 12,000 

      4. 1421305 ภาษาอังกฤษเทคนิค    

    8. อ.สุรัชดา คะนึงเพียร  1. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1  2 30 

      2. 1421102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1   จาํนวนเงิน 

      3. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   12,000 

   4. 1421302 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  

    9.อ.อารีย์  เรืองสุขสุด  1. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  2 30 

      2. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2   จาํนวนเงิน 

      3. 1421306 ภาษาอังกฤษขัน้สูงสาํหรับ  12,000 

      นศ.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

      4. 1421300 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมคัรงาน    

    10. อ.อรนุช  สมประสิทธ์ิ  1. 1421103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  2 30 

      2. 1421200 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.  จาํนวนเงิน 

      เกษตรศาสตร์   12,000 

      3. 1421201 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.   

      วิศวกรรมศาสตร์    

      4. 1421300 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมคัรงาน    

      5. 1421341 วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอ่ืน    

  11. อ.อธิคม  คงดี  1. 1421205 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.บริหาร
ศาสตร์  

2 30 

    2. 1421300 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมคัรงาน   จาํนวนเงิน 

      3. 1421400 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   12,000 
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ลําดบั สาขาวิชา ช่ือ-สกลุ รายวิชาทีส่อน เบกิสอนเกนิ/

สัปดาห์ 

(ช่ัวโมง) 

เบกิสอนเกนิ/

เทอม 

(ช่ัวโมง) 

      4. 1421304 ภาษาอังกฤษสาํหรับนศ.   

      สาธารณสุข      

รวมทั้งส้ิน 210,400 บาท 

  ในการนี ้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  หารือท่ีประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเบิกค่าสอน
เกิน ของอาจารย์สิทธิชัย  เทพสุระ  เน่ืองจากอาจารย์ส่งเอกสารขอเบิกค่าสอนเกิน   ล่าช้ากว่าท่ีคณะกาํหนด   
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้อาจารย์ท่ีส่งเอกสารขออนุมติัเบิกค่าสอนเกินภายในเวลา
ท่ีกาํหนดจาํนวน  20  ราย  เบิกค่าสอนเกินได้  ส่วนอาจารย์สิทธิชัย  เทพสุระ  มีมติไม่อนุมติัให้เบิกค่าสอนเกิน
เน่ืองจากส่งเอกสารล่าช้า 
 

4.5    การสนับสนนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ุ  ของนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทกข์  ุ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทาง ของนางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   คร้ังท่ี  
21 / 2551   เม่ือวันท่ี   21   พฤศจิกายน    2551      ได้มีมติอนุมติัสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินช้ันประหยดั  
กรุงเทพ – ออสเตรเลีย  - กรุงเทพ   ให้แก่นางสาวพฤกษพรรณ  บรรเทาทุกข์     ในขณะน้ันเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร    ซ่ึงได้รับทุนการศึกษาภาษาอังกฤษจาก    University   of   Queensland      ประเทศ
ออสเตรเลีย  เป็นเวลา  5  สัปดาห์     โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา ฯ  เน่ืองจากขณะนีบ้คุคลดังกล่าวสาํเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  และมีสถานภาพเป็นนักเรียนทุนของคณะ  จึงขอหารือว่ายงัจะสามารถได้รับการสนับสนุนจาก
คณะอยู่หรือไม่  
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแต่ต้องมีหลกัฐานการได้รับ
อนุมติัให้เล่ือนการเดินทางจาก   University  of  Queensland   ประเทศออสเตรเลีย    
 

4.6   การขอเทยีบโอนรายวิชา    
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชา   
นางสาวธิดาพร   ดนุสุข   รหัสนักศึกษา  49141789   ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียว   เดิมศึกษาในสาขา 
วิชาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร  ขอเทียบโอนรายวิชา  2105101   Local  Arts  and  Music  ซ่ึงได้รับผลการเรียนเป็น   
C+  ในภาคการศึกษา  2/2548    
      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั   
 

4.7   การแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์  เร่ือง  ระเบียบการใช้บริการศนย์การเรียนแบบพึง่ตนเองู    
   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการแก้ไขประกาศคณะศิลปศาสตร์  
 เร่ือง  ระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  โดยขอแก้ไขในส่วนอัตราค่าสมคัรสมาชิก   และระเบียบ 
การยืม-คืน หนังสือ   
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      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าสมคัรสมาชิก   สาํหรับนักศึกษาของคณะ 
โดยให้นาํใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาย่ืนเพ่ือยืนยนัการเป็นนักศึกษา   เพ่ือต่ออายกุารเป็นสมาชิกรายปี   ส่วนนักศึกษา 
นอกคณะ  ให้สมคัรสมาชิกเป็นรายปี  ปีละ  40  บาท   
 

4.8   ขออนมัติต้ังกล่องรับบริจาค ุ  
   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ     เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมติัตั้งกล่องรับบริจาค 
เน่ืองจากศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  ได้จาํหน่ายหนังสือท่ีผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ภายในคณะ  ออกจาก 
ระบบแล้วจาํนวนหน่ึง   ดังน้ัน  ศูนย์จึงขออนุมติัตั้งกล่องรับบริจาค  เพ่ือดาํเนินการจัดซ้ือทรัพยากรใหม่ตามระบบ 
งานพัสดแุทนทรัพยากรท่ีจาํหน่ายไปแล้ว  
      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั  
 

4.9  การจัดทาํบอร์ดนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์    
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดทาํ 
บอร์ดนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์    
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั  ให้จัดทาํบอร์ดนักศึกษาเรียนดี ไว้ท่ีบริเวณช้ัน  1  อาคาร 
ปฏิบัติการทางภาษา โดยให้ลงข้อมลูบัณฑิตท่ีได้เกียรตินิยมปีการศึกษาล่าสุด นักศึกษาท่ีมีคะแนนเรียนดีทุกหลกัสูตร   
ทุกช้ันปี  และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลวิชาการ  ประจาํปีการศึกษาปัจจุบัน  โดยมีการติดรูปถ่ายด้วย 
 

4.10  ข้อเสนอแนะในการจัดสรรทนการศึกษา ุ   ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   
  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาคณะได้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาคณะ  ในวงเงิน  150,000  บาท  และจัดสรรทุนเรียนดีเป็นกรณีพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะ  เป็นจาํนวน  
125,000  บาท   ดังน้ัน  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ท้ังทุน
ส่งเสริมการศึกษา  และทุนเรียนดี   เป็นประจาํทุกปี 
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้จัดสรรทุนการศึกษาท้ังทุนส่งเสริมการศึกษา  และทุน 
เรียนดี  เป็นประจาํทุกปี 
 

ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   มาตรการการคมสอบุ  
รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา    หารือท่ีประชุมเก่ียวกบัมาตรการ 

การคุมสอบ  เน่ืองจากพบปัญหาว่าเม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม  2552   ท่ีอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ไม่มีผู้คุม
สอบและไม่มีจุดรับ – ส่งข้อสอบ 
  มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี ้

1. ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งปัญหาดังกล่าวท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
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กองบริการการศึกษารับทราบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป  ส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของคณะ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์   จะนาํไปแก้ไขต่อไป 

2. เห็นชอบให้งานวิชาการประสานกองบริการการศึกษา  ส่งข้อมลูตารางสอบท่ีถกูต้องล่าสุด 
เท่าน้ันมายงัคณะ  และให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบล่วงหน้า  2  สัปดาห์   

3. หากผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้คุมสอบไม่สามารถคุมสอบได้  ขอให้ดาํเนินการแลกเปล่ียนเวลา 
คุมสอบเอง  คณะจะไม่ดาํเนินการหาผู้คุมสอบให้  และหากจะขอลากิจระหว่างมีการคุมสอบ  ให้ระบเุหตผุลใน
ใบลา  ว่าได้มอบหมายให้ใครคุมสอบแทน  จึงจะได้รับการอนุมติัการลา 

 

5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์ุ    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    แจ้งท่ีประชุมทราบประกาศคณะศิลปศาสตร์   เร่ือง 

แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  คณะศิลปศาสตร์    
   มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   โดยงานประกันคุณภาพจะสาํเนาแจ้งคณะกรรมการต่อไป 
 

5.3 นโยบายด้านประกนัคณภาพการศึกษาุ    คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งท่ีประชุมทราบนโยบายด้านประกันคุณภาพ 

การศึกษา   คณะศิลปศาสตร์   (ปรับจากสาส์นจากนายกสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   
จันทรสกลุ)   เม่ือวันท่ี  5 มกราคม  2552   ดังนี ้

1.   การเรียนการสอน  โดยเฉพาะเร่ืองของหลกัสูตร จาํนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาํ คุณวฒิุ 
การศึกษาของอาจารย์และตาํแหน่งทางวิชาการ 

2.   การดาํเนินงานและแผนการปฏิบัติงานประจาํปี ควรจัดให้มีครบทุกภารกิจ มีการกาํหนดตัว 
บ่งชีแ้ละค่าเป้าหมาย มีการติดตามและประเมินผล 

3.   การเงินและงบประมาณ ควรพิจารณาระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ 
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.   การพัฒนาคณะสู่องค์กรการเรียนรู้  ควรพิจารณาจัดให้มีแผนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

5.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาและธาํรงรักษาไว้ให้บคุลากรมีคุณภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

6.  การบริหารความเส่ียงในการบริหารการศึกษา ควรมีการวิเคราะห์และระบปัุจจัยความเส่ียง  
จัดทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยต้ังคณะกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือกาํหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง โดย
ให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมกันทาํงานในลกัษณะเป็นทีมงาน 

7. การบริหารจัดการ ควรให้บคุคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะด้วย โดยอาจ 
แต่งต้ังเป็นทีมท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ซ่ึงจะช่วยให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารได้มาก ตลอดจนการได้รับ
ความร่วมมือจากบคุคลภายนอกในการท่ีจะพัฒนาคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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5.4 การเตรียมห้องพกัอาจารย์ 
ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการเตรียมห้องพักอาจารย์ เพ่ือรองรับนักเรียนทุนท่ีจะ 

รายงานตัวกลบัเข้าปฏิบัติงาน   เน่ืองจากปัจจุบันห้องต่าง ๆ  ภายในอาคารของคณะ  มีไม่เพียงพอต่อการจัดห้องพัก 
ดังน้ัน  จึงจะดาํเนินการสาํรวจห้องต่าง ๆ    ท่ีขณะนีใ้ช้เป็นศูนย์ต่าง ๆ    ภายในคณะว่ายงัคงใช้อยู่หรือไม่    หาก
ต้องการใช้พืน้ท่ีในการตั้งศูนย์ต่อไปควรชาํระค่าเช่า   ส่วนห้อง   Lab 1   และ  Lab 2     หากสาํรวจแล้วไม่พบความ
ต้องการใช้กจ็ะได้ประสานไปยงัโรงเรียน  ตชด.  เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาํเนินการสาํรวจห้องต่าง ๆ  ภายในคณะ   
 

5.5 รายงานการประชมคณาจารย์  ุ เกีย่วกบัการปรับเกณฑ์ประเมินเพือ่เลือ่นขั้นเงินเดือนและเพิม่ค่าจ้าง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณาจารย์    เก่ียวกับการ 

ปรับเกณฑ์ประเมินเพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง   เม่ือวันท่ี  24   ธันวาคม  2552    โดยขอให้นาํกลบัไป
พิจารณาอีกคร้ัง   

มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งสาํเนารายงานดังกล่าวให้อาจารย์ทุกท่านเพ่ือพิจารณา    
หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ขอให้ส่งข้อเสนอภายในวันท่ี  18  มกราคม  2553   เพ่ือสรุปเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจาํคณะอีกคร้ัง  ในวนัท่ี  22  มกราคม  2553 

 
ปิดประชมเวลาุ         14.15     น. 
 


	ผู้มาประชุม 
	1.2   ภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  
	มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 
	13 / 2552    เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2552


