
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   

ครั้งท่ี  7 / 2554 

วันศุกรท่ี  8  กรกฎาคม   2554    เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมดอกจาน  4  ช้ัน  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร 

 

ผูมาประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  คณบดีคณะศิลปศาสตร   ประธานกรรมการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารยเสาวด ี กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ   สุพิชญ   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นางสายสุนี   ชัยมงคล    หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท   แสงศรีจันทร   หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นายสุชินต   ดรุณพันธ    หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร   กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ  แสงทอง   หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร   กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพยผุด                ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

10.  นายนพพร  ชวงชิง    ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 

11.  ผูชวยศาสตราจารยบุณยสฤษฎ   อเนกสุข รองคณบดีฝายบริหาร            กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล  ผูชวยคณบดีฝายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน    ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาววกุล  ธีรวงศกร   ประธานหลักสูตรภาษาจีน 

4.  นางฐิตินันท   ภูนิคม    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   ซาฮีร   คณบดีคณะศิลปศาสตร   ประธานกรรมการ   กลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  พ.ศ. 2554       

 ประธาน   แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554  ประกาศ  ณ  วันท่ี 30  พฤษภาคม  
2554  ประเด็นหลัก ๆ  มีดังนี้  

1. แบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

  1.  ระดับดีเดน  คะแนนระหวาง  90 - 100  คะแนน 

 2.  ระดับดีมาก  คะแนนระหวาง  80 – 89  คะแนน 

 3.  ระดับดี  คะแนนระหวาง  70 – 79  คะแนน 

 4.  ระดับพอใช  คะแนนระหวาง  60 – 69  คะแนน 

 5.  ระดับตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวา  60  คะแนน 

2.  การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ  ตําแหนงประเภทวิชาชีพ 

เฉพาะ  และเชี่ยวชาญเฉพาะ  และตําแหนงประเภทท่ัวไป  ใหเปนไปตามประกาศของหนวยงานนั้น ๆ 

   มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554   
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเผยแพร 
ทางเว็บไซต สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ี  URL :  
http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)  ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ไดรับทราบและเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553)  เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี  16  มิถุนายน  2554     

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.4 การเล่ือนพิจารณาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร      

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะไดสงเรื่องการเปด
หลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร  ไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ  พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี  4/2554  วันท่ี  22-23  กรกฎาคม  2554   จํานวน  11  หลักสูตร นั้น
ฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ฯ   กองบริการการศึกษาแจงวาขอเลื่อนการพิจารณาเปน
การประชุม  ครั้งท่ี 5/2554  วันท่ี  16  กันยายน  2554  ในการนี้  คณะไดแจงกลับไปยังกองบริการการศึกษาวาขอ
บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง   ในการประชุมครั้งท่ี  4/2554   

http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog.htm
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วันท่ี  22  กรกฎาคม  2554   ตามท่ีคณะเสนอเพ่ือใหสามารถเปดรับนักศึกษาไดทันตามกําหนด    ซ่ึงกองบริการ
การศึกษาไดตอบกลับมาวาจะนําหลักสูตรดังกลาว  เขาพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี  4/2554   

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  การขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  พ.ศ. 2554   

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขอคืนสถานภาพการ 

เปนนักศึกษา  พ.ศ. 2554  รายละเอียดดังนี้ 

1. ยื่นคํารองท่ีงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  เพ่ือขอคืนสถานภาพกอนเปดภาคการศึกษา   

อยางนอย  15  วันทําการ  พรอมชําระคาธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพในอัตราท่ีกําหนดไวในประกาศของ
มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยจะไมมีการคืนเงินคาธรรมเนียมในทุกกรณี 

2. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  สงเรื่องใหคณะท่ีผูขอคืนสถานภาพเคยศึกษา  พิจารณา 

ใหความเห็นชอบและสงเรื่องคืนใหงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  เพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  3.  เม่ือไดรับอนุมัติขอคืนสถานภาพแลว  นักศึกษาจะตองชําระหนี้สินคงคางคาปรับตาง ๆ  และ
คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพของภาคการศึกษาท่ีหมดสถานภาพ  โดยไมมีขอยกเวน 

  ในการนี้  ไดนําขอมูลลงในฐานขอมูลงานวิชาการของคณะแลว 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.6  ขอกําหนดแนวทางประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําคณะ  ประจําป  2554   

 รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสารสนเทศ    แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับขอกําหนดแนวทาง 

ประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําคณะ  ประจําป  2554  รายละเอียดดังนี้ 

   1.  ใหประจําจุดท่ีตนเองรับผิดชอบและตรวจตราภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยรายงานเปน
ระยะ 

   2.  กรณีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารเรียนรวมตาง ๆ ใหดูแลการจราจรการจอดรถ
ใหมีระเบียบเรียบรอย 

   3.  กรณีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ฯ ประจําจุด A1 A2 A3  จะตองใหมีการตรวจรถยนต / 
รถจักรยานยนต หรือยานพาหนะทุกประเภท  (กรณีไมมีบัตรติดหนารถ)  ใหแลกบัตรอยางเครงครัด 

   4.  ใหปฏิบัติหนาท่ีโดยใชกิริยา  วาจาสุภาพ  ออนโยนตอนักศึกษา  บุคลากรหรือบุคคลท่ัวไป 

   ท้ังนี้  ท่ีประชุมเสนอใหมีการจัดระเบียบจราจรของคณะ  โดยใหตีเสนสําหรับการจอด
รถจักรยานยนตเพ่ิม  และปายประกาศการหามจอดรถขวางทางรถท่ีจอดอยูดานใน 

   มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  การใชบรกิารโดยสารรถประจําทางสําหรับนักศึกษาแตงชุดเครื่องแบบภายในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 
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ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   แจงท่ีประชุมทราบวาเพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมการรณรงค 
ลดการใชรถจักรยานยนตของนักศึกษา  งานรักษาความปลอดภัย  โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  
จึงไดขอความรวมมือจากผูใหบริการรถประจําทาง (รถสองแถว)  ท่ีวิ่งบริการภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหบริการฟรี
สําหรับนักศึกษาท่ีแตงชุดเครื่องแบบนักศึกษา  โดยสามารถใชบริการโดยสารรถประจําทาง     ภายในเขตพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนมิถุนายน  2554  เปนตนไป  ท้ังนี้  จะประชาสัมพันธในเว็บไซตคณะตอไป 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.8  การจัดสงรายช่ือบุคลากรเพ่ือขอรับสติ๊กเกอรติดรถ 

รองคณบดีฝายบริหาร   แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีงานกิจการนักศึกษาไดจัดทําโครงการ “ปแหง 
การรณรงคสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100  เปอรเซ็นต”  และงานรักษาความปลอดภัย  โครงการจัดตั้งกองบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดลอม  ไดเขารวมโครงการและเปนฝายจัดการเรื่องสติ๊กเกอรเพ่ือประโยชนในกรณีรถสูญหาย  และ
กอใหเกิดความเปนระเบียบและงายตอการตรวจตรารถเขา – ออก  ภายในมหาวิทยาลัย  จึงขอใหคณะสงรายชื่อ
บุคลากรท่ีประสงคจะขอรับสติ๊กเกอรติดรถ  มายังโครงการการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  จึงขอให
หัวหนาสาขาวิชาชวยประชาสมัพันธอาจารยในสาขาวิชา  และรวบรวมรายชื่อสงท่ีคุณปาณฑรา  ศิริทวี  เพ่ือจัดสง
รายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9  โครงการบานสวัสดิการบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
รองคณบดีฝายบริหาร  แจงท่ีประชุมทราบวาโครงการรมโพธิ์เพอรเฟก  กรุป  จะเขามานําเสนอ 

โครงการบานสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือเปนสวัสดิการพิเศษใหกับบุคลากรท่ีมีความประสงค
จะซ้ือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  รวมกับธนาคารออมสิน  ในวันท่ี  20  กรกฎาคม  2554  ณ หองประชุมดอกจาน  4   

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.10  การติดตามรายงานฉบับสมบูรณ  กรณีลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ   

  รองคณบดีฝายบริหาร      แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะไดสงหนังสือแจงใหผูชวยศาสตราจารย
วัชรี  ศรีคํา  สงรายงานฉบับสมบูรณ  ภายในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2554   นั้น  ปรากฏวาผูชวยศาสตราจารยวัชรี  
ศรีคํา   ไมไดสงรายงานฉบับสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด   ดังนั้น   คณะจึงไดสงหนังสือแจงไปยังมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว  ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี   ไดสงหนังสือถึงผูชวยศาสตราจารย
วัชรี  ศรีคํา  เม่ือวันท่ี  16  มิถุนายน  2554   เพ่ือใหสงรายงานฉบับสมบูรณตอคณะภายใน  15  วัน   นับแตไดรับ
หนังสือ    และผูชวยศาสตราจารยวัชรี  ศรีคํา   ไดสงรายงานฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว    เม่ือวันท่ี  5  กรกฎาคม  
2554 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.11 ทุนสงเสริมการศึกษาคณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการใหทุนสงเสริมการศึกษา   
และทุนเรียนดี  กรณีพิเศษ   ประจําปการศึกษา   2554  ของคณะศิลปศาสตร     สําหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร     
จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชาและประธานหลักสูตรประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ   โดยเริ่มรับสมัครตั้งแตวันท่ี  14 - 
29  กรกฎาคม   2554   สมัครท่ีคุณโสภาวรรณ   เหลาบุตรดี   รายละเอียด  ดังนี้   
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ทุนสงเสริมการศึกษา 
1. ทุนเรียนดีกิจกรรมเดน    จํานวน 4 ทุน   ทุนละ  5,000 บาท     รวมเปน  20,000  บาท 
2. ทุนเรียนดี                   จํานวน 4 ทุน   ทุนละ  3,000 บาท     รวมเปน  12,000  บาท 
3. ทุนกิจกรรมเดน            จํานวน 4 ทุน   ทุนละ  3,000 บาท     รวมเปน  12,000  บาท 

4. ทุนสนับสนุนการศึกษา    จํานวน 39 ทุน    ทุนละ  4,000 บาท    รวมเปน  156,000 บาท           

                 ทุนเรียนดีกรณีพิเศษ  

1. GPAX  3.25 - 3.49           ทุนละ  1,500   บาท 

  2. GPAX  ตั้งแต  3.5          ทุนละ  2,000  บาท 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 
1.12  การขอรับอาสาสมัครชาวเกาหลี 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบวาคณะไดขอรับอาสาสมัครชาว 

เกาหลี  จาก  Korea  International  Cooperation  Agency  (KOICA)  เพ่ือมาทําการสอนภาษาเกาหลีท่ีคณะ ใน
ปการศึกษา  2555  ซ่ึงผูประสานงานองคกรดังกลาวจะมาดูสถานท่ีและความพรอมดานตาง ๆ  ของคณะ   ในวันท่ี  
11  กรกฎาคม  2554    

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 
1.13  การจัดตั้งชุมนุม  English Crazy Club 

หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก     แจงท่ีประชุมทราบวา English  Crazy  Club   

ไดตกลงใจท่ีจะดําเนินการจดทะเบียนเปนชุมนุมท่ีถูกตอง  เพ่ือประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา   

 มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.14  การอุทธรณการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร 

   ประธาน   แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะศิลปศาสตร  ไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะศิลปศาสตร  ประจําป  2553  เม่ือวันท่ี  23-24  มิถุนายน  2554  และคะแนนประเมินเปน  3.63 
คณะจะไดทําเรื่องอุทธรณไปยังมหาวิทยาลัยในบางตัวบงชี้    และคณะจะไดรับคะแนนเพ่ิมข้ึนในตัวบงชี้ท่ี  2.5  
หองสมุด อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู  เนื่องจากใชคาคะแนนของมหาวิทยาลัย 

   ในการนี้  เพ่ือใหการเตรียมเอกสารเก่ียวกับการประเมินประกันคุณภาพ ฯ  ในปตอไป  ใหมีความ
สมบูรณเพ่ิมข้ึน  ขอใหอาจารยทุกทานชวยเก็บรวบรวมเอกสารเก่ียวกับงานวิจัย  และตรวจสอบในระบบ  และขอให
จัดกิจกรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา  อยางนอยปละ  2  กิจกรรม   นอกจากนั้น   คณะกรรมการตรวจประเมินแจงวา
คณะกรรมการประจําคณะยังไมไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ  วาคณะมีจุดแข็ง – จุดออน  อยางไร   
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  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบเก่ียวกับการอุทธรณและเห็นชอบใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะในปตอไป 
 

1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับการดําเนินงานดานหลักสูตร 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีเก่ียวกับการดําเนินงานดานหลักสูตร  จํานวน  4  ฉบับ  ดังนี้ 

  1.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  กําหนดรหัสรายวิชา  หนวยกิต  และจํานวนชั่วโมง  
พ.ศ. 2553 

  2.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ระบบและกลไกประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  3.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แนวทางการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2553 

  4.  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑการปดหลักสูตร  พ.ศ. 2552  

  ท้ังนี้   งานวิชาการจะนําประกาศดังกลาวลงในฐานขอมูลงานวิชาการคณะ ฯ   และทําหนังสือแจง
ใหหัวหนาสาขาวิชาและประธานหลักสูตรทราบและพิจารณาดําเนินการตามประกาศอยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  6 / 2554   
   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  6 / 2554     
   มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี  6 / 2554 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  กําหนดการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี      

   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ      แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะกําหนดการทดสอบ
วัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี  หากนักศึกษาสอบไดคะแนนตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป  จะไดรับ
การยกเวนการลงทะเบียนเรียน   ในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1   ซ่ึงไดดําเนินการทดสอบครั้งท่ี  1   เม่ือวันท่ี  11  
มิถุนายน  2554  นั้น  ปรากฏวามีนักศึกษาสอบไดคะแนนตั้งแต  80  คะแนนข้ึนไป  จํานวน  20  คน  จากผูสอบ
ท้ังสิ้น  70  คน   

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.2  การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในเบ้ืองตนเพ่ือรับทุนการศึกษามูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง  ประจําป
การศึกษา 2554   
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  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   แจงท่ีประชุมทราบวาตามท่ีคณะไดดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา
ในเบื้องตนเพ่ือรับทุนการศึกษามูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง   จํานวน  2  ทุน   นั้น    คณะไดดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษา  เม่ือวันท่ี  28  มิถุนายน  2554   ซ่ึงผูผานการคัดเลือก   ไดแก  นางสาวสุภาพร  วิจิตรโกศล   นักศึกษา 
หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  ชั้นปท่ี  2   และนางสาวชลธิชา   วงษคณิช     นักศึกษาหลักสูตรการทองเท่ียว  
ชั้นปท่ี  2  ท้ังนี้  คณะไดสงรายชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนตอไป   

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.3  แนวปฏิบัติการใชหองเรียนนอกตารางและแนวปฏิบัติการใชหองตาง ๆ  ในคณะศิลปศาสตร      

   รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ   ครั้งท่ี  5/2554   ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินการติดบันทึกขอความแจงใหโครงการท่ีใชหอง  ILC 101 
อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม   สามารถใชหองดังกลาวได   จนถึงวันท่ี  17  มิถุนายน   2554  นั้น  ขณะนี้
โครงการท่ีใชหองดังกลาวไดยายออกไปแลว 

   ในการนี้  ประธาน  ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวาจะปรับปรุงหอง  ILC  101   เปนหองพักอาจารยตอไป  
อีกท้ังจะปรับปรุงหองตาง ๆ ในอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  และหากในอนาคต 

มีผ◌ู ขอใชพ้ืนท่ีในการทํางานวิจัย  จะตองชําระคาเชาสถานท่ีใหกับคณะดวย  โดยคณะจะพิจารณากําหนดอัตราคา

เชาหองตอไป 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
    

3.4  การใหเกรด  “I”  แกนกัศึกษา  รายวิชา 1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1   

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ     แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  ครั้งท่ี  6/2554  ไดมีมติใหอาจารยผูสอนรายวิชา 1421 102  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1  ภาคการศึกษา  
3/2553   ดังนี้  ใหเกรด  F   แกนักศึกษาท่ียอมรับสารภาพเปนลายลักษณอักษรทุกคน   ใหเกรดตามคาคะแนนจริง  
แกนักศึกษาท่ีมาสอบสวนขอเท็จจริงแลวไมพบพิรุธใด ๆ    และใหเรียกนักศึกษาท่ีไมมาตามนัดหมาย  ในวันท่ี  26  
พฤษภาคม  2554  หรือมาแลวไมยอมรับวาทุจริต  มาทําการสอบอีกครั้ง    โดยใชขอสอบเดิมแตใหสลับขอและสลับ
ตัวเลือก  และใหอาจารยใชคาคะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งนี้  ประกอบการพิจารณาใหเกรดแกนักศึกษา  โดยใหเกรด
ตามคาคะแนนท่ีนักศึกษาสอบไดจริง  นั้น  นายกันตพัฒน  ตรินันท  ผูประสานงานรายวิชา  ไดรายงานผลการแกไข
ผลการเรียนนักศึกษา  จํานวน  40  คน  ดังนี้ 

  1.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   F    จํานวน  25  คน 

  2.  แกไขเกรด  A   เปนเกรด   F   จํานวน  2  คน 

  3.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   D+  จํานวน  7  คน 

  4.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   D    จํานวน  2  คน 

  5.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   B    จํานวน  1  คน 

  6.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   C+  จํานวน  1  คน 
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  7.  แกไขเกรด  I   เปนเกรด   C    จํานวน  1  คน 

  8.  แกไขเกรด  D  เปนเกรด   F    จํานวน  1  คน 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5  นางดุษฎี  คเณสุข  นักวิชาการศึกษา  ขออนุมัติลาออก 

 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  ครั้งท่ี  6/2554  เห็นชอบใหงานบุคคลคณะ   หารือเปนลายลักษณอักษรไปยังโครงการจัดตั้งกองการ
เจาหนาท่ี  วาคณะจะดําเนินการเก่ียวกับการลาออก  ในกรณีท่ีมีหนี้สินติดคางไดหรือไม  นั้น  ปรากฏวาโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาท่ี ยังไมไดตอบกลับเรื่องดังกลาว  ดังนั้น  คณะจึงประกาศรับสมัครพนักงานจางเหมาบริการ
รายบุคคล  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา    เพ่ือมาปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา   โดยจางเปนระยะเวลา  6  เดือน  
ไปกอน 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
  

3.6  การรับบริการตรวจสุขภาพประจําปกับโรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค   

รองคณบดีฝายบริหาร   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี   

6/2554  ท่ีประชุมอนุมัติใหรับบริการตรวจสุขภาพประจําป  2554  กับโรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค   และ 

มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหารและบุคลากร  ดําเนินการประสานไปยังโรงพยาบาลดังกลาว  นั้น  บุคลากรได
ประสานไปแลวทราบวาทางโรงพยาบาลจะมาบริการตรวจสุขภาพท่ีคณะ  หากมีผูรับบริการจํานวน  80  คน ข้ึนไป
ดังนั้น   จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโปรแกรมการตรวจสุขภาพของศูนยอนามัยท่ี 7  อุบลราชธานี  และโรงพยาบาล
คายสรรพสิทธิประสงค   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม    

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคุณนุชนารถ  โหตระไวศยะ  บุคลากร  สํารวจจํานวนผู
ประสงคจะเขารับการตรวจสุขภาพประจําป    ซ่ึงคณะกําหนดวันตรวจสุขภาพ    ระหวางวันท่ี  1 - 4  พฤศจิกายน  
2554   และคณะจะจัดรถตูเพ่ือบริการรับ – สง   เปนจํานวน  2  วัน  ในวันท่ี  3 - 4  พฤศจิกายน  2554 
 

3.7   การทําประกันอัคคีภัยทรัพยสินของทางราชการ         

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  ครั้งท่ี  6/2554  เรื่องการทําประกันอัคคีภัยทรัพยสินของทางราชการและท่ีประชุมมีมติวายังไมจัดทํา
ประกันอัคคีภัย  เนื่องจากคาใชจายท่ีโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมแจงมาคอนขางสูงนั้น  คณะ
จึงไดตอบเรื่องกลับไปยังมหาวิทยาลัย   และไดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมวาคณะเห็นดวยกับการทําประกันอัคคีภัย  แต
ควรทําพรอมกับการประกันภัยทรัพยสิน และเสนอใหมหาวิทยาลัยหาขอมูลจากบริษัทประกันอัคคีภัยหลาย ๆ บริษัท
เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
  

3.8  การขออนุมัติโครงการในรายวิชา  ภาคการศึกษา  1/2554 
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  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   แจงท่ีประชุมทราบวาโครงการการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยหลังเลือกตั้ง   ซ่ึงนายวิเชียร    อันประเสริฐ   เปนอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ  ยังไมไดยืนยันการใชงบประมาณ  
40,700  บาท  หรือปรับแกโครงการตามท่ีท่ีประชุมกรรมการคณะเสนอแนะ  ดังนั้น  จึงขอใหหัวหนาสาขาวิชา
สังคมศาสตร  ติดตามการแกไขโครงการดังกลาว   

   ในการนี้    ประธานเสนอหลักการในการขออนุมัติจัดโครงการในรายวิชาศึกษาท่ัวไปวา  ขอให
หัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชาศึกษาท่ัวไปนั้นสังกัด   พิจารณาอนุมัติโครงการรวมกับผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ทุกรายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ  

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

   

3.9   การพิจารณาแนวทางในการดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบรับตรงผาน
เคลียริ่งเฮาส  (Clearing  House) 

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงท่ีประชุมทราบวาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะ  ครั้งท่ี  6/2554  ท่ีประชุมมีมติไมเขารวมระบบรับตรงผานเคลียริ่งเฮาส  (Clearing  House)  นั้น  
ปรากฏวาคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยสวนใหญเขารวม  ดังนั้น  คณะศิลปศาสตรจึงจําเปนตองเขารวมในระบบ
ดังกลาว  ซ่ึงเปนระบบท่ีจะกําหนดใหนักศึกษาเลือกสาขาวิชาท่ีจะสอบและมีการตอบรับสถานท่ีเรียนเร็วข้ึน  ขอดี    
คือจะทําใหคณะทราบวามีนักศึกษาเลือกคณะศิลปศาสตรจํานวนเทาใด  

 มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  

  

3.10   การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

                    ประธาน  แจงท่ีประชุมทราบวามหาวิทยาลัยมีแนวคิดจะแกไขปญหาการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ชั้นปท่ี  1  โดยการจัดระบบชุดวิชาใหกับนักศึกษา เพ่ือใหสามารถลงทะเบียนเรียนไดสะดวกและถูกตอง
ยิ่งข้ึน 
  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  เกณฑการประเมินผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจาง / เพ่ิมคาจาง / เล่ือนข้ันเงินเดือน
สําหรับอาจารย  คณะศิลปศาสตร   

  ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเกณฑการประเมินผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือตอ
สัญญาจาง / เพ่ิมคาจาง / เลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับอาจารย  คณะศิลปศาสตร  ซ่ึงจะใชในรอบการประเมิน  2/2554  
(1  ตุลาคม  2554)   

  ในการนี้  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ไดเสนอท่ีประชุมวาไดประชุมรวมกันใน
สาขาวิชา และสาขาวิชามีขอเสนอดังนี้ 

1. เสนอใหมีการคิดคะแนนในหมวดท่ี 1 การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
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และ  หมวดท่ี  2  การทําวิจัย  และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ   รวมกันได     

2. เสนอปรับคะแนนหมวดท่ี  1  การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   และ   

หมวดท่ี  2  การทําวิจัย  และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปน  45  คะแนน  และ หมวดท่ี 3  การใหบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   และหมวดท่ี  4  ภาระงานอ่ืน ๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย  เปน 25 คะแนน 

  มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

  1.  สําหรับรอบการประเมิน  2/2554  (1  ตุลาคม  2554)  นี้ใหคิดคะแนนในหมวดท่ี  1  และ 2  
รวมกันได  แตสําหรับรอบการประเมินตอไป  คะแนนในแตละหมวดไมสามารถนํามารวมกัน 

  2.  ใหคงคะแนนในแตละหมวดไวเชนเดิม 

  3.  ขอใหแตละสาขาวิชาประชุมพิจารณารวมกันในสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาหมวดท่ี 5  สมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาใหเปนเกรด  A-D  เพ่ือนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในเดือนสิงหาคม  2554  ตอไป 
 

4.2   การขอเปล่ียนแผนการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร    

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของ
สาขาวิชานิเทศศาสตร   รายละเอียดดังนี้ 
 

รายวิชา จากเดิม เปล่ียนเปน เหตุผล 
1. 1442 241 สังคมและวัฒนธรรมกลุม
ประเทศอินโดจีน 

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1  

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 2  

รศ.สมหมาย  ชินนาค  ผูสอน มีภาระการสอนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1  มาก จึงขอเปลี่ยน 

2.  1447 203  การพูดเพ่ือสื่อ
ความหมายทางนิเทศศาสตร 

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 2  

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1  

เปดสอนแทนท่ีวิชา  1442 241 สงัคมและ
วัฒนธรรมกลุมประเทศอินโดจีน   

3.  1447 311  การวางแผนและ
บริหารงานประชาสมัพันธ  

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1  

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 2  

น.ส.กรรณศลักษณ  อุนณพลักษณ   ผูสอน ให
เหตุผลวานักศึกษาควรไดเรยีนวิชาสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานกอน  เพ่ือเปนการปูพ้ืน
ความรูสูวิชาตอไป 

4.  1447 313  สื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน   

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 2  

เปดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1  

 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ    และใหแจงไปยังงานพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาตอไป 
    

 4.3  การขออนุมัติแกไขเกรด            

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขเกรด   

รายละเอียดดังนี้ 
 

วิชา ชื่อนักศึกษา  เกรด เกรด เหตุผล  
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ผิดพลาด  ใหม  
1.  มนุษยกับสังคม  
ภาคการศึกษา  3/2553 
(นายนพพร  ชวงชิง) 

นางสาวสุดารัตน  นวลยานัส F D+ อาจารยผูสอนแจงวา  เกรดนักศึกษามีการตกหลน
เน่ืองจากนักศึกษาไดเปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม จาก 
5223451095 เปน 5217451095 ทําใหอาจารย
ผูสอนกรอกเกรดผิดพลาด  

2.  ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  
ภาคการศึกษา  3/2553 
(นางสาวสุวิภา ชมพูบุตร) 

นางสาววราภรณ  เพชรมา C+ B อาจารยบันทึกชวงคะแนนผดิพลาด  

3.  ภูมิปญญาและ
พฤติกรรมมนุษย 
ภาคการศึกษา  3/2552 
(นายจักเรศ  อิฐรัตน) 

นางสาววิไลวรรณ  กาขาว - B+ ตอนอาจารยกรอกเกรดปกติไมมีช่ือนักศึกษาใน
ระบบ REG โดยในหลักฐานใบสงเกรดก็ไมมีช่ือ
นักศึกษาจริง และอาจารยไดรับการติดตอจาก
นักศึกษาเมื่อปลายเดือน มิ.ย. 2554 วาช่ือนักศึกษา
ปรากฏในรายวิชาน้ีแลว ขอใหอาจารยแจงเกรด
เพ่ิมเตมิใหดวย อาจารยจึงขอแกไขเกรดดังกลาวให
นักศึกษา   

  มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  อนุมัติใหแกไขเกรด  ในรายวิชามนุษยกับสังคม   โดยใหนับเปนความผิดพลาดในการทําเกรด    

ครั้งท่ี  1  ของนายนพพร  ชวงชิง   อาจารยผูสอน  ในปการศึกษา  2553   และใหมีผลตอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ครั้งท่ี  2/2554   (1 ตุลาคม  2554)     

2.  อนุมัติใหแกไขเกรด   ในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ซ่ึงนับเปนความผิดพลาดในการทํา 

เกรดครั้งท่ี  2   ของนางสาวสุวิภา  ชมพูบุตร  อาจารยผูสอน  ในปการศึกษา  2553   และใหแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริง  ดังนี้  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เปนประธาน     หัวหนาสาขาวิชามนุษยศาสตร  
และหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  เปนกรรมการ  และนางนีลนารา  ศรีสําราญ  เปนเลขานุการ  โดยใหรายงานผล
การสอบสวนใหคณบดีทราบภายใน  1  เดือน 

3.  อนุมัติใหแกไขเกรด   ในรายวิชาภูมิปญญาและพฤติกรรมมนุษย   โดยไมถือเปนการทําเกรด 

ผิดพลาดของอาจารยผูสอน 

 

4.4  การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร   

   รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเอก
เลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ป  พ.ศ. 2552  (ฉบับปรับปรุง)    ซ่ึงไดเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา  2553  เปนตนมา  เนื่องจากสาขาวิชาสังคมศาสตรยังคงดําเนินการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2547  และหลักสูตร
ท้ัง  2  เลม  มีรายวิชาท่ีแตกตางกัน  ทําใหไมสามารถเปดวิชาเรียนไดเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  ดังนั้น 
หลักสูตรจึงขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552  ใหสามารถเปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2547  จํานวน  27  รายวิชา 
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  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  เลือก
รายวิชาท่ีนักศึกษาควรจะเรียน  เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2547  ใหมีจํานวนนอยลง 
 

4.5  การขออนุมัติโครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ประจําภาคการศึกษา  1/2554     

รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการใน 

รายวิชา/หลักสูตร  ประจําภาคการศึกษา  1/2554  รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ ผูรับผิดชอบ วันจัด งบประมาณ 

1 โครงการฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศก ณ สถานท่ีทองเท่ียวสําคญัใน
จังหวัดบุรีรมัยฯ 

อ.สุรัชดา 
คนึงเพียร 

11-14 ตุลาคม 
2554 73,640 

2 
โครงการฝกทักษะการเปนมัคคเุทศกและเรียนรูภูมิศาสตรการ
ทองเท่ียว ณ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา 

อ.บุณยสฤษฎ  
อเนกสุข 

16-22 ตุลาคม 
2554 

138,580 

3 
โครงการเปดมมุมองสูโลกกวางศูนยฝกปฏิบัติการทองเท่ียว U.B.U. 
TRAVEL TOGETHER (UTT) 

อ.นวทิวา  พลทม 
ภายในเดือน
ตุลาคม 2554 

31,900 

มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติอนุมัติทุกโครงการ  และมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. โครงการท่ี  1  ใหเพ่ิมขอมูลท่ีเคยดําเนินการวามีปญหาในการดําเนินการและนํามาปรับปรุง 

อยางไร 

2. โครงการท่ี  2  ใหตรวจสอบงบประมาณใหถูกตอง 

3. โครงการท่ี  3  ใหเติมคําวา “บูรณาการ”  กับ ไทยคดีศึกษา 

ในการนี้  ประธานเสนอวาใหทุกโครงการทําการประเมินความสําเร็จการบูรณาการ  ใหเห็นภาพรวม 

วาไดบูรณาการ และสอดคลองกับรายวิชาอยางไร  ไดใชประโยชนอยางไรบาง 
 

4.6  การดําเนินงานโครงการ “ม.อุบลฯ รวมใจ ขับข่ีปลอดภัย สวมใสหมวกกันน็อค  ประจําป  2554”     

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ “ม.อุบลฯ  

รวมใจ ขับข่ีปลอดภัย สวมใสหมวกกันน็อค  ประจําป  2554”  ซ่ึงเปนโครงการของงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
จะเริ่มรณรงค วากลาว  ตักเตือน  บุคลากรและนักศึกษาใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  ดวย
การคาดเข็มขัดนิรภัย (รถยนต)  และสวมใสหมวกนิรภัย (รถจักรยานยนต)  100%  ตลอดเดือนมิถุนายน  2554  
หลังจากนั้น  1  กรกฎาคม  2554  เปนตนไป  งานกิจการนักศึกษาจะรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจดําเนินมาตรการท่ี
เขมงวดเพ่ิมข้ึน  จึงขอความรวมมือจากทุกคณะใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงคสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต  เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ  ซ่ึงไดนํา
ประกาศลงเว็บไซตคณะแลว  ในการนี้  จึงขอหารือท่ีประชุมวาคณะจะมีการรณรงคในเรื่องดังกลาวอยางไรหรือไม 
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  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหเชิญตํารวจมาใหความรูเรื่องวินัยจราจร  และยาเสพติด
ในภาพรวม  เพ่ือสรางความตระหนักในเรื่องวินัยและการดําเนินชีวิตใหกับนักศึกษา 
 

4.7  การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร / เปดหลักสูตร   

  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร / 
เปดหลักสูตร  ดังนี้ 

  1.  ขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการการทองเท่ียว  
หลักสูตรใหม  ป พ.ศ. 2554 

  2.  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร  พ.ศ. 2554 

  3.  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร  พ.ศ. 2554 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
   

4.8  การสรรหาหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

  ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  
เนื่องจากนางสาวสายสุนี   ชยัมงคล   หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   ไดขออนุมัติลาออกจาก
ตําแหนง  ตั้งแตวันท่ี  25  กรกฎาคม  2554   ดังนั้น  จึงเสนอกําหนดการสรรหา  ดังนี้ 
 

ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครัง้ท่ี  1 

-  เพ่ือพิจารณากําหนดการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ 
ศ. 8  ก.ค.  2554 

2 ประกาศคณุสมบัตผิูมสีิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือ  และรายช่ือผูมสีิทธ์ิเสนอช่ือ   
พรอมท้ังกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการเสนอช่ือ 
ใหทราบท่ัวกัน    (กอนการเสนอช่ือ ไมนอยกวา  7  วัน) 

อ. 12  ก.ค.  2554 

3 ผูมีสิทธ์ิเสนอช่ือ หยอนใบเสนอช่ือ อ. 19  ก.ค.  2554 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครัง้ท่ี  2  

-  เปดหีบเสนอช่ือและรวบรวมรายช่ือผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ   

-  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม 

อ. 19  ก.ค.  2554 
15.40 – 17.00 น. 

5 ผูไดรับการเสนอช่ือตอบรับการทาบทาม ภายใน  พ. 20  ก.ค. 2554 
 

6 คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายช่ือบุคคลสมควรดาํรงตําแหนงหวัหนา
สาขาวิชา จากใบตอบรับการสรรหา  ท้ังน้ี  หากมีผูตอบรับมากกวา  1  ราย  
จะเชิญผูตอบรับมาสมัภาษณ 

พฤ. 21  ก.ค. 2554 

7 เสนอช่ือผูไดรับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวิทยาลยั ศ. 22  ก.ค. 2554 
 

 

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับกําหนดการสรรหาดังกลาว 
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4.9 การขออนุมัติขยายเวลาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะศิลปศาสตร   

ประธาน   เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะศิลป 

ศาสตร  ของนางสาวประภาพร  แกวอมตวงศ  ซ่ึงเปนนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร  ระดับปริญญา
โท  สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยจี๋หลิน   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
โดยมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  2  ป  ตั้งแตวันท่ี  1  กันยายน  2552 – 31  สิงหาคม  2554  ซ่ึงเดิมไดรับ
ทุนในหลักสูตร  3  ป  แตไดขออนุมัติเปลี่ยนเปนหลักสูตร  2  ป  แทน    ดังนั้น  จึงขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ
และขอทุนการศึกษาอีก  1 ภาคการศึกษา  ตั้งแตวันท่ี  1  กันยายน  2554  ถึงวันท่ี  31  มกราคม  2555  เปน
จํานวน  5  เดือน   เพ่ือเก็บขอมูลและจัดทําวิทยานิพนธ    โดยขอรับทุนการศึกษาดังนี้ 

  1.  คาเลาเรียน  ตามท่ีจายจริงไมเกินเทอมละ  82,500  บาท 

  2.  คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย  เดือนละ     7,200  บาท 

  3.  คาสืบคน  1  ภาคการศึกษา     7,500  บาท   

  มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ใหนางสาวประภาพร  
แกวอมตวงศ  ท้ังคาเลาเรียน  คาเบี้ยเลี้ยง  และคาสืบคน  อีก  1  ภาคการศึกษา  เนื่องจากในชวง  2  ปแรกของการ
รับทุน บุคคลดังกลาวไมไดขอเบิกคาเลาเรียนจากคณะ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    13.40  น. 
 
 
            (นางฐิตินันท   ภูนคิม)             (ผูชวยศาสตราจารยบณุยสฤษฎ   อเนกสุข) 
         ผูบันทึกรายงานการประชุม                                                   ผูตรวจรายงานการประชุม                            
 

ท่ีประชุมไดรับรองรายงานนี้แลว      ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร    
ครั้งท่ี  8 / 2554 
 
 

                (ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   ซาฮีร) 
                               ประธานกรรมการ 
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