
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  6 / 2554 

วันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  2554    เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร               ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวด ี กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นางสายสุนี   ชัยมงคล    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรีจันทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

8.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์     คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้    จึงมอบหมายให้   ผูช้่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข    เป็นประธาน
กรรมการแทน   โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ  (UBU – UH2001)       

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawaii)   ประเทศสหรัฐอเมริกา   ประจ าปี
การศึกษา  2554   เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ   โดยมีก าหนดระยะเวลา  2 
เดือน   ตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  2554   ความทราบแล้วนั้น   คณะศิลปศาสตร์ได้รับนักศึกษาระดับ



 

 

2 

ปริญญาโท  สาขา Second Language Studies  จาก  University of Hawaii   จ านวน  2  คน  คือ  Mr.Brandon  
Narasaki   และ Mr.Yuta  Mogi  เพ่ือฝึกสอนในรายวิชา Oral  Communication  I  ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์   จ านวน  36  คน   โดยคณะรับผิดชอบค่าที่พักให้กับบุคคลดังกล่าว  จ านวน  8,000 บาท  

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ผลการตรวจสอบอาคารคณะศิลปศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบอาคาร 

คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มาตรวจสอบอาคารคณะศิลปศาสตร์   และได้แจ้งผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ปัญหารอยแตกร้าว และน้ ารั่วซึม ที่ผนัง ฟ้าเพดาน หรือหลังคา  ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
อาคาร 
  2.  แนะน าให้ด าเนินการ ดังนี้   

2.1  ท าหลังคาคลุมห้องลิฟต์  เพ่ือป้องกันความเสียหายของลิฟต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
2.2  ควรซ่อมแซมผนังทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นทิศทางลม ฝน  และมีความเสียหาย 

มากที่สุด 
   2.3  ควรท าโครงสร้างหลังคาเหล็ก  คลุมหลังคาโรงละคร 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบให้ด าเนินการซ่อมแซมไปทีละจุด พร้อมตั้ง
งบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป 

 
1.3   ขอความร่วมมืองดให้บริการแก่นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาของ   

มหาวิทยาลัย  ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรในคณะงดให้บริการแก่นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ  และ
ขอให้ช่วยตักเตือน  ให้ค าแนะน า  และสร้างจิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.4 จ านวนนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2554  (ผู้กู้ยืมรายใหม่)    

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาผู้กู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2554  (ผู้กู้ยืมรายใหม่)  ของคณะศิลปศาสตร์  มีจ านวน  75  
ราย 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการอบรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ในวันที่  17  มิถุนายน  2554  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  
ทั้งนี้  งานกิจการนักศึกษาคณะจะส่งหนังสือแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบต่อไป 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

1.6  บุคลากรที่จะเริ่มปฏิบัติงานในภาคการศึกษา  1/2554       

   ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรของคณะ  ที่จะเริ่มปฏิบัติงานในภาคการศึกษา  
1/2554  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง เร่ิมปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

1 นางสาวนงลักษณ ์ สูงสุมาลย ์ อาจารย ์ 30 พฤษภาคม 54 นักเรียนทุน 

2 นายพุทธราช มาสงค ์ อาจารย ์ 1 มิถุนายน 54 แทน นายพีรวชิณ์  สัทธรรมนุวงศ์    

3 ผศ.ธนพรรรณ  ธาน ี อาจารย ์ 1 มิถุนายน 54 โอนย้าย (รอค าสั่ง) 

4 นายราม ประสานศักดิ ์ อาจารย ์ 28 มิถุนายน 54 นักเรียนทุน 

5 นางสาววชิราภรณ ์ กิจพูนผล อาจารย ์  มิถุนายน 54 นักเรียนทุน 

6 นางรัชน ี นิคมเขตต ์ รก.หัวหน้าส านักงาน 25 เมษายน 54   

7 อยู่ระหว่างด าเนินการรับสมัคร อาจารย์ภาษาอังกฤษ   แทน น.ส.อรนุช  สมประสิทธิ์ 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  สรุปจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มารายงานตัว  ในภาคการศึกษา  1/2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา 

ตรี  ที่มารายงานตัว  ในภาคการศึกษา  1/2554   รายละเอียดดังนี้ 
 

สาขาวิชา 
รับตรง addmission พิเศษ รวม 

จ านวน มา ไม่มา จ านวน มา ไม่มา จ านวน มา ไม่มา จ านวน มา ไม่มา 

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 46 41 5 20 20 0 0 0 0 66 61 5 
ท่องเที่ยว 49 42 7 14 13 1 0 0 0 63 55 8 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 25 18 7 10 9 1 0 0 0 35 27 8 
ภาษาจีน 36 29 7 6 6 0 0 0 0 42 35 7 
ภาษาญี่ปุ่น 28 25 3 5 5 0 0 0 0 33 30 3 
ประวัติศาสตร ์ 20 16 4 10 10 0 0 0 0 30 26 4 
พัฒนาสังคม 35 28 7 32 32 0 0 0 0 67 60 7 
นิเทศศาสตร ์ 30 28 2 17 17 0 0 0 0 47 45 2 

รวม 269 227 42 114 112 2 0 0 0 383 339 44 

 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.8  ก าหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี      
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   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัก าหนดการทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  โดยจะมีการทดสอบครั้งที่  1  ในวันที่  11  มิถุนายน  2554  และทดสอบ
ครั้งที่  2  ในเดือนตุลาคม  2554   ซึ่งหากนักศึกษาสอบได้คะแนนตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป  จะได้รับการยกเว้นการ
ลงทะเบียนเรียน  ในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2  ให้แก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.9  การประชุมการบริหารความเสี่ยง 
ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมสัมมนาการบริหารความเสี่ยงของ 

มหาวิทยาลัย   เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย  ใน
วันที่  13  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  โดยคณะไดม้อบหมายให้นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   และ
นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย    เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
ทราบ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบื้องต้นเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ประจ าปี
การศึกษา 2554   

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา      แจ้งที่ประชุมทราบว่ามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 
ได้ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจ าปี   2553  แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  5  ทุน  ทุนละ  20,000  บาท
ต่อปี  ซึ่งในปีการศึกษา 2554   มูลนิธิดังกล่าวมีการเพิ่มจ านวนทุนการศึกษา  เป็น  7  ทุน  และเพ่ิมอัตราเงินทุน  
เป็น  25,000  บาทต่อปี   โดยแต่ละคณะจะคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุน  จ านวน  2  ทุน  และส่งไปยังมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินการคัดเลือกผู้รับทุนต่อไป  โดยคุณสมบัติของผู้รับทุน  มีดังนี้ 

1. นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์จริง  มีความประพฤติดี  และมีความตั้งใจที่จะศึกษาจนส าเร็จ 

ตามหลักสูตร 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.5   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุม   

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  วาระพิเศษ / 2554   เม่ือวันที่  9 พฤษภาคม  2554  
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  9 พฤษภาคม  2554 
 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที่  5 / 2554   
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   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   ครั้งที่  5 / 2554     
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  5 / 2554 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  การส่งประมวลรายวิชา  ประจ าภาคการศึกษา  1/2554 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านส่ง 
ประมวลรายวิชา  ประจ าภาคการศึกษา  1/2554   พร้อมใบสรุปความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประมวล
รายวิชา ปีการศึกษา  2553  และ  2554  ที่คุณนีลนารา  ศรีส าราญ  นักวิชาการศึกษา  หรือส่งผ่านระบบฐานข้อมูล
คณะ   ภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2554  นั้น   ปรากฏว่ายังส่งไม่ครบทุกรายวิชา  ดังนั้น   งานวิชาการจึงได้แจ้ง
ให้หัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตรช่วยด าเนินการติดตามแล้ว  ทั้งนี้  การไม่ส่งประมวลรายวิชาจะมีผลต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่  2/2554   (1 ตุลาคม  2554)     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.2  แนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียนนอกตารางและแนวปฏิบัติการใช้ห้องต่าง ๆ ในคณะศิลปศาสตร์      

   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  5/2554  ไดม้ีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ห้องของคณะเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน  
นั้น  คณะได้ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  ดังนี้ 

   1.  ได้ด าเนินการปรับแบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนนอกตารางเรียน  โดยระบุเพดานเวลาที่สิ้นสุด 

ในการใช้ห้อง  ผู้มีความประสงค์ใช้ห้องสามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่คุณนีลนารา   ศรีส าราญ  นักวิชาการศึกษา  
   2.  ได้ติดบันทึกข้อความแจ้งให้โครงการที่ใช้ห้อง  ILC  101   อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 
สามารถใช้ห้องดังกล่าวได้  จนถึงวันที่  17  มิถุนายน  2554   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

3.3  การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาโท  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะ  ครั้งที่  5/2554  ได้มีมติอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ประจ าภาคการศึกษา  
2/2553 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น ปรากฎว่านายนิวัฒน์  สงมา  
นักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  ยังไม่มีแบบตอบรับการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ  จึงยังไม่ส าเร็จการ 

ศึกษาในภาคการศึกษา  2/2553   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การสอนที่วิทยาเขตมุกดาหาร 

                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  ครั้งที่  5/2554    ได้มีมตวิ่าในภาคการศึกษา  1/2554     คณะศิลปศาสตร์จะไม่อนุเคราะห์อาจารย์
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เพ่ือไปสอนทีว่ิทยาเขตมุกดาหาร   เนื่องจากวิทยาเขตมุกดาหารยังไม่ได้มีการติดต่อมา  นั้น  ต่อมาทางวิทยาเขต
มุกดาหาร  ได้ส่งหนังสือมายังคณะ  เพ่ือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษสอนในวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 7 รายวิชา  
ดังนี้  1. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   2.  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  2      3.  มนุษย์กับสังคม    4. มนุษย์กับสุนทรียภาพ   
5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  6.  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ  2   และ  7.  กีฬาเพ่ือสุขภาพ   ทั้งนี้วิทยาเขตมุกดาหาร    
ขอให้คณะอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษในรายวิชาที่  1-5   และจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าท่ีพัก  
(ถ้ามี)   ส่วนรายวิชาที่  6-7 วิทยาเขตมุกดาหาร  จะด าเนินการหาอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนวิชาดังกล่าว   และมอบ
งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์  ประสานงานกับทางวิทยาเขตมุกดาหาร  เรื่อง  ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus)   
ก าหนดการเดินทางของอาจารย์ประจ าวิชาและอ่ืน ๆ 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1  การรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีกับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์   

  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี  2554   กับโรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิประสงค์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  พร้อมแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  2553  ซึ่งคณะได้รับบริการการตรวจสุขภาพจากศูนย์อนามัยที่  7 อุบลราชธานี   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมตอินุมัติให้ตรวจสุขภาพประจ าปี  2554  กับโรงพยาบาลค่ายสรรพ
สิทธิประสงค์   โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากร  ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

4.2   การประเมินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  เกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้น า 
  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์   เกี่ยวกับ
ภาวะการเป็นผู้น า  โดยพิจารณาจากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวิชา  เมื่อวันที่  24 - 25  
พฤษภาคม  2554  

     มติที่ประชุม      ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. มีการทบทวนหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการประกันคุณภาพการศกึษา   ทุก  3  เดือน 

2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ  ควรมีความรู้และความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ  วา่ 

จะใช้เอกสารหลักฐานใดบ้างในแต่ละองค์ประกอบ  และควรเก็บรวบรวมเอกสารไว้ลว่งหน้าก่อนรับการตรวจประเมิน 

  3.   ควรมีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรคณะทุกคน  เกี่ยวกับตัวชีว้ัดต่าง ๆ   

 

4.3  การท าประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของทางราชการ         

   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่างานรักษาความปลอดภัย  
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม   ได้สอบถามความคิดเห็นในการจัดท าประกันอัคคีภัยส าหรับ
อาคารต่าง ๆ   ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  มี  3  อาคาร ดังนี้ 

1. อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ราคาประกันภัยต่อปี  7,515.68  บาท 
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2. อาคารปฏิบัติการทางภาษา   ราคาประกันภัยต่อปี  37,834.13  บาท 

3. โรงอาหารคณะ   ราคาประกันภัยต่อปี  362.73  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติยังไม่จัดท าประกันอัคคีภัย  เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่โครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม   เสนอมาไม่ได้รวมการประกันทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอัคคีภัยไว้ด้วย 

  
 

4.4  ขอรายละเอียดแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคารในระยะ 10 ปี (2555-2565)     

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการก่อสร้างอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอาคารในระยะ 10 ปี  (2555-2565)   ซึ่งโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ได้ขอ
รายละเอียดดังกล่าว  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนและมีความเชื่อมโยงกับการก าหนดผังแม่บทในอนาคต  จึง
ขอให้คณะส่งข้อมูลภายในวันที่  15  มิถุนายน  2554      

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ระบุแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาคาร ใน
ระยะ  10  ปี  ดังนี้ 

1. อาคารฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  ด าเนินการก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2556 

2. โรงอาหารคณะ  (ส่วนขยาย)   ด าเนินการก่อสร้าง  ปี พ.ศ. 2558 
 

4.5  การเสนอผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกบัการเสนอผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์พิเศษ  ให้กับนางสาวกาญจนา  ทองทั่ว  อาจารย์พิเศษในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา  
ซึ่งเป็นวิชาเอกบังคับส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
คณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2553  ซ่ึงบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน อีกท้ังทุ่มเทเสียสละเวลาในการสอนเป็นอย่างมาก  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอ
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.6  การด าเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์  ซึ่งวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์   ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จะครบวาระในวันที่   21  
กรกฎาคม  2554   ซึ่งประกอบด้วย 

1. กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  รวม 

จ านวน  3  คน 
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2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ทางด้าน 

กฎหมาย  ด้านบริหารราชการ  ด้านบริหารงานบุคคล  รวมจ านวน  3  คน 

  ในการนี้  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   ซึ่งผ่านการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  1  ปี  และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  
เพ่ือเสนอรายชื่อให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 

  1.  ข้าราชการ  เสนอชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล 

  2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอชื่อ  นายตระการ  ถนอมพันธ์ 

  3.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านกฎหมาย  เสนอชื่อ  ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ 

 

4.7  การขออนุมัติโครงการในรายวิชา  ภาคการศึกษา  1/2554 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการใน
รายวิชา  ภาคการศึกษา  1/2554   จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ วันทีจ่ัด งบประมาณ หมายเหต ุ
1 โครงการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังเลือกตั้ง นายวิเชียร 

อันประเสริฐ 
29  ก.ค.  54 40,700 วิชาศึกษา

ทั่วไป 
2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดา้นภาษา สังคม

และวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
 

น.ส.จิราย ุ 
สินศิร ิ

16-21 ต.ค. 54 78,400  

 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการทั้ง  2  โครงการ  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1.  ปรับหลักการและเหตุผล โดยให้กล่าวถึงผลการประเมินของโครงการในลักษณะเดียวกับในภาค/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  รวมถึงปัญหา  และแนวทางในการปรับปรุงโครงการที่เสนอนี้อย่างไร  รวมทั้งเขียนเชื่อมโยงถึง
การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ  งานวิจัย  หรือโครงการบริการวิชาการ 

  2.  ตรวจสอบหมวดค่าใช้จ่าย / อัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้ถูกต้อง 

  3.  ส าหรับโครงการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังเลือกตั้ง    หากนายวิเชียร    อันประเสริฐ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ  ยืนยันจะใช้งบประมาณ  40,700  บาท  กลุ่มสังคมศาสตร์ จะมีเงินคงเหลือส าหรับจัด
โครงการในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในภาคการศึกษา  1/2554  เพียง  9,300  บาท  เท่านั้น   

 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1   การพิจารณาแนวทางในการด าเนนิการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบรับตรงผ่าน
เคลียริ่งเฮาส์  (Clearing  House) 
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                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  (Clearing  House)   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์  (Clearing  House)   

  

5.2   การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

                      หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอที่ประชุมพิจารณาปัญหาการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา  ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่  1  ที่ขอลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาไทย  เป็นจ านวนมากถึง  3,000  คน  
ซึ่งในความเป็นจริงหลักสูตรสามารถรองรับนักศึกษาได้เพียง  1,600  คน   

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในแต่ละภาคการศึกษางานวิชาการ
คณะได้ด าเนินการสอบถามไปยังคณะต่าง ๆ  ที่ประสงค์จะให้คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้แจ้ง
จ านวนนักศึกษาที่จะมีการลงทะเบียนมายังคณะศิลปศาสตร์  เพื่อให้คณะสามารถเตรียมพร้อมรับนักศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม   แต่บางคณะได้แจ้งจ านวนนักศึกษาไม่ตรงกับจ านวนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนจริง  ท าให้เป็นปัญหา
อยู่เช่นเดิม 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้งานวิชาการคณะ  แจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้
ช่วยล็อคจ านวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียน  ในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในระบบ  REG  ของมหาวิทยาลัย 
 

5.3  การขออนุมัติปรับหน่วยกิต 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับหน่วยกิต  
จ านวน  7  หลักสูตร  ดังนี ้
 

ล าดับ หลักสูตร/ สาขาวิชา รายวิชา หน่วยกิต กรณีปรับ 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต       
1 ภาษาจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 1) 1415 203 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

    2) 1415 204 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

    3) 1415 212 สนทนาภาษาจีน 2 2(2-1-4) 2(2-0-4) 

    4) 1415 301 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

    5) 1415 302 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

    6) 1415 371 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

    
7) 1415 471 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 
 

3(3-1-6) 3(3-0-6) 

2 วิชาโทจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  1) 1415 371 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

   2548 2) 1415 471 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 3(3-1-6) 3(3-0-6) 

3 ศิลปะการแสดง หลักสตูรใหม่  1) 1435 102 พื้นฐานดนตรไีทย  2(1-2-4) 2(1-2-3) 

  พ.ศ. 2549 2) 1435 142 ดนตรีและการแสดงอีสาน 1 2(1-2-4) 2(1-2-3) 

    3) 1436 102 การแต่งหน้าส าหรบัการแสดง 2(1-2-4) 2(1-2-3) 



 

 

10 

ล าดับ หลักสูตร/ สาขาวิชา รายวิชา หน่วยกิต กรณีปรับ 
4 นิเทศศาสตร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  1) 1447 100 การสื่อสารมวลชนเบื้องตน้ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

   2550 2) 1447 201 ทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    3) 1447 202 การเขียนเพื่อการสื่อความหมายทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    4) 1447 203 การพูดเพื่อการสื่อความหมายทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    5) 1447 204 การโฆษณาและประชาสมัพันธ์เบื้องต้น 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    7) 1447 205 กฎหมายและจรยิธรรมสือ่สารมวลชน 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    8) 1447 207 การสื่อสารกับการพัฒนา 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    9) 1447 208 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจบุัน 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    10) 1447 301 การสื่อสารประชาสังคม 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    11) 1447 302 การวจิัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

4 นิเทศศาสตร ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  12) 1447 400 สัมมนาประเด็นทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

 2550 13) 1447 310 การเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    
14) 1447 311 การวางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
 

3(3-0-3) 3(3-0-6) 

  
15) 1447 312 สื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

  16) 1447 313 การสื่อสารตลาดแบบผสมผสาน 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    17) 1447 410 การน าเสนองานประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    
18) 1447 411 การจัดกิจกรรมพิเศษและการรณรงค์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    19) 1447 304 การรายงานข่าวเบื้องต้น 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    20) 1447 320 การเขียนส าหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    21) 1447 321 การรายงานข่าวขั้นสูง 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    22) 1447 330 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    23) 1447 380 ภาพยนตร์ปริทัศน์ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    24) 1447 381 การวจิารณ์ส าหรับสื่อ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    25) 1447 382 การเขียนและสร้างสรรค์สารคดี 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    26) 1447 480 การบริหารงานสื่อสารมวลชน 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    27) 1447 481 การสื่อสารมวลชนในภมูิภาคอินโดจีน 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    28) 1447 482 มานุษยวิทยาวัฒนธรรมภาพ 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

    29) 1447 483 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-3) 3(3-0-6) 

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       
1 การสอนภาษาอังกฤษเป็น 1) 1421 700 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 3(1-4-4) 3(1-4-7) 

  ภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 2) 1421 710 ภาษาศาสตร์และการเรียนภาษา 3(3-0-6) 3(3-0-9) 

   ใหม ่พ.ศ. 2542 3) 1421 714 สัมมนาการเรียนการสอนภาษา 3(1-4-4) 3(1-4-7) 

    4) 1421 715 สื่อการสอน 2(1-2-3) 2(1-2-5) 

    5) 1421 716 บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2(1-2-3) 2(1-2-5) 
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ล าดับ หลักสูตร/ สาขาวิชา รายวิชา หน่วยกิต กรณีปรับ 

    6) 1421 815 การสร้างหลักสูตรรายละเอียดวิชา 3(3-0-6) 3(3-0-9) 

    7) 1421 830 ไวยากรณ์ส าหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 3(3-0-9) 

    8) 1421 831 การเรียนรู้ภาษาจ่างประเทศ 3(3-0-6) 3(3-0-9) 
2 สังคมศาสตร์และการพัฒนา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
ทุกรายวิชาในรหัส ป.โทของหลักสตูร (ใช้หน่วยกิต
เหมือนกัน) ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 

3(3-0-6) 3(3-0-9) 

3 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2548 

ทุกรายวิชาของหลักสูตร (ใช้หน่วยกิตเหมือนกัน) 
ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ 
 

3(3-0-6) 3(3-0-9) 

 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

 

 

5.4  การรับเจ้าหน้าที่ช่วยงานสาขาวิชา 

  นายนพพร  ช่วงชิง   ผู้แทนคณาจารย์    หารือที่ประชุมว่าสามารถรับเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยงานด้าน
ธุรการในสาขาวิชาได้หรือไม่  เนื่องจากสาขาวิชามีภาระงานเพ่ิมข้ึน  เช่น  การจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
สาขาวิชา  เป็นต้น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าไม่สามารถจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิมได้   เนื่องจากจะท าให้คณะมี 

ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างในระยะยาว 
 

5.5   การติดประกาศประชาสัมพันธ์การขายหนังสือ 

                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับ
การติดประกาศประชาสัมพันธ์การขายหนังสือ  ที่เป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชา ว่าจะสามารถด าเนินการ
อย่างไร   

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์  หน้าห้องพักของตนเอง  ไม่ควรติด
บริเวณสาธารณะ   
 

 

เลิกประชุมเวลา    14.25  น. 
 
 


