
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  10 / 2554 

วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2554   เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  ลากิจ 

5.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ติดราชการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

10.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร            กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อฐิรัตน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

5.  นางสาวดาวเรือง  วิทยารัฐ       ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 

6.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ   กล่าวเปิดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลใน
ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ    ตลอดจนสอดคล้องกับการปรับปรุง
ระบบบริหารงานบุคคลสําหรบัข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   โดยประกาศ เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2554   
รายละเอียดดังเอกสารแนบ  1   ทั้งนี้  จะสาํเนาข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว  ใหค้ณะกรรมการประจําคณะต่อไป 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2  สรุปโครงการวิจัยเงนิรายได้คณะศลิปศาสตร์ที่ได้รบัอนุมัติ  ประจําปีงบประมาณ  2555 

   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติ  ประจําปีงบประมาณ  2555  รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการวิจัยทัว่ไป  ได้รับอนุมตัิจํานวน  14  โครงการ  ใช้งบประมาณ  378,000  บาท 

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ไดร้ับอนุมัติจํานวน  6  โครงการ  ใช้งบประมาณ  120,000  บาท 

   ทั้งนี้  จะสําเนาโครงการดังกล่าวให้หัวหน้าสาขาวิชาต่อไป 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3  การพิจารณาสรรหาผูส้มควรเปน็บคุลากรดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้เข้าร่วมประชุมกับ
มหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนคณะศิลปศาสตร์  เกี่ยวกับการพิจารณาสรรหาผู้สมควรเป็นบุคลากรดีเด่น  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะจะต้องแจ้งผลการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย  ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2554  
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะแจ้งเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการมายังคณะต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.4  ร่างกําหนดการ “รายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี
การศึกษา 2553”     

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการ   “รายงาน
ตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  2553”   ในวันที่  20  
ธันวาคม  2554  ดังนี ้

   1.  ฝกึซ้อมบัณฑิตที่คณะ  ในวันที่  17  ธันวาคม  2554   เวลา  08.00-16.00 น.   

   2.  ถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต  ในวันที่  18  ธันวาคม  2554  เวลา  06.30  น. 

ในการนี้  สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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1.5  โครงการเสวนาบทบาทอาจารยท์ี่ปรกึษา  “แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ทีป่รึกษา” 

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา    แจ้งที่ประชมุทราบว่างานวิชาการและงานกิจการ 
นักศึกษาของคณะ  จะจัดโครงการเสวนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ที่ปรึกษา”  ในวันที ่ 1  
ธันวาคม  2554   เวลา  10.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   จึงขอ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านเข้าร่วมการอบรม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบวันที่จะจัดอบรม 

อีกครั้ง  เนื่องจากอาจมีอาจารย์หลายท่านที่ติดสอนในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

1.6  แนวทางการมอบทุนการศึกษาจากบคุคลภายนอก / คณาจารย ์

   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหากมีบุคคลภายนอก / 
คณาจารย์  ทีส่นใจจะมอบทนุการศึกษาใหก้ับนักศึกษา  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณโสภาวรรณ  เหล่าบุตรดี 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.7  แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  นักศึกษา รหสั 49    

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา     แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาได้ส่ง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  นักศึกษา รหัส 49  ของคณะ  ไปยังกองบริการนักศึกษา   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อเพิ่มข้อคําถามให้สอดคลอ้งกับแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย  ในสว่นของการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต  หากได้รับการปรับแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  จะประสานกับประธานหลักสูตรทุกท่าน  เพื่อให้ช่วยติดตาม
การกรอกแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิตในลําดับต่อไป   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 
1.8  กําหนดการสอบกลางภาค  และสอบ GAT- PAT  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจะเลื่อนการสอบกลาง 

ภาค  ประจําปีการศึกษา  2554  จากวันที่  19-26 ธันวาคม  2554  เป็นวันที่  21-28  ธันวาคม  2554   และเลื่อน 

สอบ  GAT – PAT  จากเดิมวันที่  19-20  และ  26-27  พฤศจิกายน  2554  เป็นวันที่  24-27  ธันวาคม  2554  ซึ่ง 

หากการสอบ  GAT – PAT    กระทบกับการสอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย    มหาวทิยาลัยจะไปใช้สถานที่สอบ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.9  การประชุมปรับปรุงหลักสูตร 
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยแจ้งเลื่อนการพิจารณา 

หลักสูตรปรับปรุง จากเดิมวันที่  18 – 19  พฤศจิกายน  2554  เป็นวันที่ 6 - 7  มกราคม  2555  โดยหลักสูตรของ 

คณะศิลปศาสตร์  ที่เสนอพิจารณา  คือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตร 

ปรับปรุง  พ.ศ. 2555  และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์   หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.10  การอบรม “การวัดผลและประเมินผล” 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดให้มีการอบรม  “การ 

วัดผลและประเมินผล”  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  3   โดยวิทยากร  ดร.กรวิภา   

พูลผล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.11  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง วิเคราะห์กรอบอัตรากําลงัและวเิคราะห์คา่งาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   วิเคราะห์กรอบ 

อัตรากําลังและวิเคราะห์ค่างาน   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  18-20  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุม 

ศรีเมืองใหม่   อาคารสํานักงานอธิการบดี  (หลังใหม)่  โดยมวิีทยากรคือ  นางสาวอุ่นเรือน  มงคลชัย  จากกองการ
เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอเชิญกรรมการประจําคณะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.12  การสรรหาคณบดคีณะศลิปศาสตร์ 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าผู้แทนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์จะมาพบปะกับ 

ผู้บริหารและบคุลากรคณะศลิปศาสตร์  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  เพื่อใหข้้อมลู
และทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน   และระยะเวลาในการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  และ
ขอให้ผู้บริหารและผูแ้ทนบุคลากรในสายวชิาการและสายสนับสนุน    ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานและการ
ดําเนินงานของคณะในระยะ  4  ปีข้างหน้า   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  30   

กันยายน  2554 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554 
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   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554 
 

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ครั้งที่  9 / 2554   

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  9 / 
2554   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้ง
ที่  9 / 2554   
 
 

2.3  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  20   

ตุลาคม  2554 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   วาระพิเศษ / 
2554   เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2554 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
วาระพิเศษ / 2554   เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2554 
 

 

2.4  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   วาระพเิศษ / 2554   เมื่อวันที่  27  

ตุลาคม  2554 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ / 2554    
เมื่อวันที่  27 ตุลาคม  2554 
   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพิเศษ/2554   เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2554 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  การกรอกข้อมูลเปรียบเทียบและการปรับปรุงรายวิชาในระบบฐานข้อมูลของคณะศลิปศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่งานวิชาการได้ขอความร่วมมือ 
ให้อาจารย์ทุกท่านดําเนินการกรอกข้อมูลเปรียบเทียบและการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา  1/2554 
ในระบบฐานขอ้มูลของคณะศิลปศาสตร์  ภายในสิ้นเดือนตุลาคม  2554  นั้น  ปรากฏว่ายังมีหลายวิชาที่ยังไม่ได้กรอก
ข้อมูล  จึงขอให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยติดตามการกรอกข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

                      

3.2  การพิจารณารายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมการ 

พิจารณารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555  ในช่วงเช้าของวันนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 
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  2554  ณ  หอ้งประชุมศรีเมืองใหม่  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม่)   ผลการประชุมเป็นดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา  กลุม่วิชามนุษย์ศาสตร์  และกลุ่มวิชาพลศึกษา  ได้รับการอนุมัติในหลักการ 

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มียกเว้นบางรายวิชา เนื่องจากบางวิชามีเนื้อหาใกล้เคียงกับรายวิชาของ 

คณะรัฐศาสตร ์ ดังนั้น  จึงจะมีการหารือกันนอกรอบระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะรฐัศาสตร์  ในวนัที่  18   

พฤศจิกายน  2554  เพื่อพิจารณารายวิชาที่แต่ละคณะจะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การจัดกิจกรรมงานวนัเกษตรอีสานใต้ ประจําปี 2554 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรภาษาจีน   

และหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมของหลกัสูตรในงานวันเกษตรอีสานใต้   ประจําปี 
2554   ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
3.4  การพิจารณาความเสี่ยงของการรบัเข้านักศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําปีการศึกษา  2555   

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ความเสี่ยงของการรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา  2555  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธ์ิ
และลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษามีอัตราลดลงทุกปี  และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  
วาระพิเศษ/2554   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2554   มีมติให้ทุกหลักสูตรพิจารณาทบทวนและยืนยันแผนการรับ
นักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556-2560  นั้น  หลักสูตรต่าง ๆ  ได้แจ้งยืนยันแผนการรับมายังงานวิชาการแล้ว  
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 

                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.5  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ผ่านการคดัเลือกทนุ USAID Scholarships  ของรฐับาลประเทศสหรัฐอเมริกา   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์       แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ผ่าน
การคัดเลือกทุน USAID Scholarships  ของรัฐบาลประเทศสหรฐัอเมรกิา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  3  คน  และ
ระดับปริญญาโท  จํานวน  4  คน   โดยได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนแล้ว
เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2554  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.6  การดําเนนิการเกี่ยวกับการพบวา่มีการดื่มสุราบรเิวณค่ายพิราบขาว   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์     แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่  9/2554   โดยได้ทําบันทึกข้อความแจ้งมหาวิทยาลัยว่าชมรมพิราบขาวอยู่ในความ 
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ดูแลของมหาวิทยาลัย  ไม่ใชข่องคณะศิลปศาสตร์   และได้ทําบันทึกข้อความแจ้งนายสุชินต์  ดรุณพนัธ์  ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาชมรมพิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.7  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มผีลงานดเีด่น   

                    รองคณบดีฝา่ยบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่ 9/2554  ได้มีมติให้บุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้แก่  1. ด้านบริหารดีเด่น คือ นายณรงวิทย์   

สะโสดา  2. ด้านบริการดีเด่น  คือ นางสาวรัศมี  พรมสะอาด  3.  ด้านวิชาชีพดีเด่น คือ นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย 

และ  4. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น  คอื  นายวรวุฒิ  คําบุญมา  ใหก้รอกประวัติผลงานให้ชัดเจนพร้อมแนบผลงาน 

ประกอบ  นั้น  ปรากฎว่านายณรงวิทย์  สะโสดา  ขอสละสิทธ์ิ   ดังนั้น   คณะจะเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผูม้ี
ผลงานดีเด่น  ไปยังมหาวิทยาลัยเพียง  3  ด้าน 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

3.8  ผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรและนักศกึษาคณะศลิปศาสตร์  ประจาํภาคการศึกษา 1/2554   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ประจําภาคการศึกษา 1/2554  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2   

ซึ่งประเด็นที่ได้ระดับความพึงพอใจน้อยทั้งจากบุคลากรและนักศึกษา  คือ  ความเหมาะสมของราคาอาหาร 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้ตอบข้อคําถามจากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที ่

คณะสามารถตอบได้  ดังนี้   

1. คณะมีพื้นที่ไม่เพียงพอสําหรับการจัดห้องพักอาจารย์แยกเป็นห้องเดี่ยวได้   

2. คณะมีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมประจําเดือนในภาพรวมของคณะ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถ 

ทราบกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินได้   

3. ในส่วนของร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารราคาแพง  นั้น  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รับ 

ดําเนินการโดยมีนายนพพร  ช่วงชิง  และนายมิตต  ทรัพย์ผุด  ร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 
3.9  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ในสังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์    

                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจ้งที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการขออนุมัติจ้างอาจารย์ในสังกัด
สาขาวิชามนุษยศาสตร์   ดังนี้ 

1. การขออนุมัติจ้างอาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา  นั้น  คณะอยู่ระหว่างขอใช้ 

กรอบอัตราของผู้ผิดสัญญารับทุน  เพื่อนํามาบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์  คาดว่าจะได้รับอนุมัติ
กรอบในปี  2555 
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2. นายชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ    นักเรียนทุนซึ่งยังไม่มีต้นสังกัด  ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญา 

เอก  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  นั้น  ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าเลือกมหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นต้นสังกัดแล้ว   ดังนั้น   ในภาคการศึกษา  2/2554   กลุ่มวิชาพลศึกษา  อาจจะจ้างอาจารย์ในพื้นที่มา
ช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษ 

                   มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราย 
 

3.10   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศของคณะเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน 
(Lamp/Blog KM)   

                    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้     แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายจัดการความรู้จะจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศของคณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (Lamp/Blog KM) 
ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2554  เวลา  13.00-16.30  น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3 

                     มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.11  การสนบัสนนุโครงการ “ร่วมมือร่วมใจจัดต้ังสถานีตํารวจประจาํเทศบาลตําบลเมืองศรีไค” 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์  ได้ให้การสนับสนุนโครงการ   

“ร่วมมือร่วมใจจัดต้ังสถานีตํารวจประจําเทศบาลตําบลเมืองศรีไค”  เป็นจํานวน  5,000  บาท 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.12  การขอใช้เงนิคา่เช่ารา้นอาหารเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโรงอาหารคณะศลิปศาสตร์   

                    รองคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษและสารสนเทศ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ดําเนิการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 9/2554   โดยได้ทําหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้เงินค่าเช่า
จากร้านอาหาร  2  ร้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจากร้านอาหารของคณะศิลปศาสตร ์ เพื่อนํามาซ่อมแซมและปรับปรงุ
โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์แล้ว  แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ตอบเรื่องกลับ 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.13  ประกาศเกี่ยวกับคณุธรรม จริยธรรม  การตรงต่อเวลา  และการแต่งกายของนักศึกษา 

                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาของคณะ ได้จัดทํา
ประกาศคุณธรรมจริยธรรม  ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  คณะศิลปศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอคณบดีลงนามในประกาศ   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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3.14  การรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม 

                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วย
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม นั้น  นายธวัช  มณีผ่อง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์และหาผู้
บริจาคเพิ่มเติม  ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เป็นหน่วยประสานงานและเป็นศูนย์กลางในการพักสิ่งของ
บริจาคในเขตอีสานใต้ก่อนส่งต่อไปยังมวกเหล็ก  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับบริจาคดังกล่าว  

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.15  รายชื่อนักศึกษาในระบบ Reg. 

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 9/2554  ได้มอบหมายให้งานวิชาการประสานไปยังกองบริการการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหารายชื่อนักศึกษาซึ่งหายไปจากระบบ Reg.  บ่อยครั้งทําให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถกรอกคะแนนให้นักศึกษาได้ 
จึงได้นําเรื่องดังกล่าวเรียนแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้รับทราบและพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

 
3.16   การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา 

                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการ
จัดอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจําภาคการศึกษา  2/2554  ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว   

                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
3.17  หารือเก่ียวกับชุดพละของมหาวิทยาลัย  

                    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้แจ้งให้อาจารย์ในกลุ่มวิชาพลศึกษาทราบ
เกี่ยวกับการที่คณะจะลงทุนจัดทําเสื้อพละให้  จํานวน 500 ตัว  ซึ่งกลุ่มวิชาพลศึกษาจะเสนอวิธีบริหารจัดการในการ
จําหน่ายชุดพละดังกล่าว  ให้คณะพิจารณาต่อไป 

                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ขออนุมัติลาปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ   

      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักด์ิ  โลหะไพบูลย์กุล  ขออนุมัติ
ลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  เพื่อแต่งตํารา  “กีฬาลีลาศเพื่อการแข่งขัน”   เป็นระยะเวลา  1  ปี  
ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2554  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2555  ซึ่งงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว  คณะมี
โควตาสําหรับการลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.2   ขอรายชื่อแขกที่จะเชญิเปน็เกียรตใินงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาํปีการศึกษา 2553  
   ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอรายชื่อแขกที่จะเชิญเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา   2553    ในวันที่  20  ธันวาคม  2554  ณ  ศูนย์กฬีาอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 
    

 4.3  ขออนุมติัแก้ไขรหัสรายวิชาศึกษาทัว่ไปในหลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป พ.ศ. 2552 กลุ่มมนุษยศาสตร ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติแก้ไขรหัสรายวิชา 

ศึกษาทั่วไปในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 กลุ่มมนุษยศาสตร์  เนื่องจากรหัสรายวิชาศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2552 

กลุ่มมนุษยศาสตร์  มคีวามคลาดเคลื่อนจากรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนจริง   ซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจจบของ 

นักศึกษาในหลกัสูตร  จึงขออนุมัติแก้ไขรหัสรายวิชา  จํานวน  1  รายวิชา  ดังนี้ 
 

รหัสวิชา  (เดิม) รหัสวิชา (แก้ไข) 

1432 110  มนุษย์กับการใช้เหตุผล 1431 110  มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.4  ขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
ของนักศึกษา จํานวน 2  ราย   ได้แก่ นางสาวปวีนา  เขตเจริญ  รหัส  5114410365  และนางสาวจินตนา  ชูรัตน์
รหัส  5114400595   นักศึกษาสาขาภาษาไทยและการสือ่สาร  ช้ันปีที่  4  เนื่องจากได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
วิชาโทการพัฒนาสังคม  ตามหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2547  ซึ่ง
นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1451 120  สงัคมชนบทและสังคมเมือง  ซึ่งในภาคการศึกษา 2/2553  
รายวิชานี้ได้เปลี่ยนรหัสวิชา เป็น 1451 103  และมีเนื้อหาคงเดิมร้อยละ 90  ทั้งนี้  เป็นไปตามการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2552  และนักศึกษาทั้งสองคนได้ผ่านการเรียนวิชานี้แล้ว  ดังนั้น  เพื่อให้นกัศึกษาสามารถจบการศึกษา
ตามเงื่อนไขของหลักสูตร  จึงขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  1451 103  สังคมชนบทและสังคมเมือง (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552)  สามารถแทนวิชา  1451 120  สังคมชนบทและสังคมเมือง (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2547)  และหลักสูตร
วิชาโทการพัฒนาสังคม 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.5  ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาสังคมหลกัสูตรใหม่ พ.ศ.
2547  เพิ่มเตมิ   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเอก
เลือกในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคมหลักสูตรใหม่   พ.ศ.2547  เพิ่มเติม  โดยประธาน
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ให้ข้อมูลว่าตามที่ในภาคการศึกษาที่  1/2554  หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเอกเลือกจํานวน  8  รายวิชา  ในหลักสตูร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2547  นั้น  ปรากฏว่าในภาคการศึกษาที่  2/2554  
มีนักศึกษาหลกัสูตรดังกล่าว จํานวน  10  คน  ไมส่ามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกเลือกได้  เนื่องจากตารางเรียน
ชนกัน  เพื่อใหน้ักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร  จึงขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2547  เพิ่มเติมอีก  จํานวน  3  รายวิชา  (วิชา
เหล่านี้อยู่ในหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2552)  ได้แก่ 

   1. 1451 304  สันติศึกษา  (Peace Study)     3(3-0-6) 

   2. 1451 307  การจัดการความขัดแย้ง  (Conflict Management)  3(3-0-6) 

   3. 1451 409  มานุษยวิทยา  (Anthropology)    3(3-0-6) 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.6   ขออนุมัติเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคการศกึษา  1/2554   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา
ภาษาอังกฤษ  ภาคการศึกษา  1/2554   ใหแ้ก่นายปริญญา  ชิณโณ  รหสั  49130376  นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  โดยขอเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคการศึกษา  1/2554  ได้แก่  รายวิชา  1421 203  
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  เนื่องจากได้มีการเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  และเคยมีการเทียบโอนรายวิชาให้  ในภาคการศึกษา  3/2552  
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก จึงเห็นควรให้เทียบรายวิชา  ดังนี้ 
  

รายวิชาที่ขอเทียบ รายวิชาที่เทียบได้ 

1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1421 201  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

 
 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

เนื่องจากคณบดีและรองคณบดีฝา่ยวิชาการและวเิทศสัมพันธ์    มีภารกิจต้อนรบั  Mr.Bruce  

Missingham, Ph.D. จาก  International  Water Centre   จึงมอบหมายใหร้องคณบดฝี่ายกิจการพิเศษและ 

สารสนเทศ  เป็นผู้ดําเนนิการประชุมแทน 
 

4.7  ขออนุมัติประกาศนียบตัรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
ของนางนาทลดา  เจดีย์สุขุมา  รหัส 4914300160  นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
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ภาษาต่างประเทศ  ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  จํานวน  24  หน่อยกิต  และได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.37  
ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรมหาบัณฑิต  ดังนั้น  จึงขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดย
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  ระบุว่า   กรณีทีผู่้เข้ารับการศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบ  จํานวน  24 
หน่วยกิต    ในรายวิชาตามที่กําหนดในแผนการศึกษาปีที่  1     และมผีลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 3.00  และไม่ประสงค์จะศึกษาต่อให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรมหาบัณฑิต    ให้ได้รับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

  

4.8  ขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท   

  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน  20,000  บาท  
จํานวน  4  โครงการ   รายละเอียดดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ (วันที่จัด) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. โครงการปฏิบัติการทางภาษาและวัฒนธรรมแคมของ (วันที่  8-11  ธันวาคม  2554) นายชญานนท์ 
แสงศรีจันทร ์

55,000 

2. โครงการเรียนรู้การการจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่อนุภาคลุ่มน้ําโขง (วันที่  27-29  มกราคม  2554) 

นายปริวรรต สมนึก 23,000 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการฝึกทักษะวิชาชีพผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
(ภายในเดือนธันวาคม 2554) 

น.ส.นวทิวา  พลทม 48,960 

4. โครงการวรรณกรรมและศิลปะแขนงอื่น (12 ธันวาคม 2554) น.ส.ปรียาภรณ์  
เจริญบุตร 

36,195 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  สําหรบัโครงการที่ 1  ส่วนอีก  3  โครงการ   

ขอให้นําโครงการกลับไปพิจารณาในที่ประชุมของสาขาวิชาก่อน  และเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร์   ในวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  ต่อไป  
 

4.9  การขออนุมัติตัดเกรด  

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ 

สัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัดเกรด  ประจําภาคการศึกษา 1/2554   จํานวน  3  วิชา  ดังนี้ 

1. 1431 100  ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนุษย ์ อาจารย์ผู้สอน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์   

2. 1411  240   ภาษาและวรรณกรรมไทย    อาจารย์ผู้สอน คือ  นายพิสิทธ์   กอบบุญ    

3. 1454  801   การอ่านงานวิจัยในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  อาจารย์ผู้สอน คือ นางสาวดาวเรือง  วิทยารัฐ    

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.10  การขออนุมัติปรับปรงุหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพฒันา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  โดยนางสาวดาวเรือง  
วิทยารัฐ   ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา   นําเสนอข้อมูล 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และให้เตรียมข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับจํานวน
นักศึกษาที่รับในแต่ละปี  ซึ่งมีจํานวนลดลง   
 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   

5.1  การประกวดแสตนเชียร์และเชียรล์ีดเดอร์ 

                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ได้
กําหนดจัดการแข่งขันแสตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  ในวันที่  30  พฤศจิกายน   2554     ซึ่งจะเสร็จสิ้นงานประมาณ
ตีสอง  และจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2554  ทั้งนี้  ในการจัดงานดังกล่าวจะ
กระทบต่อช่วงเวลาในการจัดโครงการสําหรับนักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์  ทําให้คณะต้องขยายเวลาในการจัด
โครงการ 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    17.30  น. 
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