
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
คร้ังที่  16/2551 

วันศุกรที่  29  สิงหาคม  2551  เวลา  09.30 น. 
ณ   หองประชุมดอกจาน  4  ชั้น 4  อาคารปฏิบตัิการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร 

ผูมาประชุม 
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบดี  ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.กนกวรรณ  มะโนรมย  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร  กรรมการ 
4.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ  หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
5. นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  หัวหนาสาขาวิชามนษุยศาสตร  กรรมการ 
6.  นายบุณยสฤษฎ  อเนกสุข  หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว  กรรมการ 
7  นางสิรินทรทิพย  บุญมี  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
8.  นายเมชฌ  สอดสองกฤษ  หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
ผูไมมาประชุม 
1.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ติดราชการ 
2.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ  ติดราชการ 
3.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษา  ติดราชการ 
4.  ผศ.สุพัฒน  กูเกียรตกิูล  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 
5.  นายธีระพล  อันมัย  ผูแทนคณาจารย  ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 
3.  นางสาวมลธิดา  โสภา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ผูชวยเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

ผศ. อินทิรา     ซาฮีร       คณบดีคณะศิลปศาสตร       ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
1.1  การดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั 

ประธาน  แจงใหท่ีประชุมทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6/2551 เม่ือวันที่ 26 
กรกฎาคม  2551  ระเบียบวาระที่ 4.4.3 เรื่อง การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนอาจารยที่ปรกึษาหลักคณะศิลปประยกุต 
และการออกแบบ  มีมติดังนี้
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ที่ประชุมเห็นชอบใหขยายสัดสวนจํานวนอาจารยที่ปรึกษา ตอจํานวนนักศกึษา 1: 5 เปน 1:10 
และขอใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบทบทวนการดําเนินงานของคณะดังนี้ 

1.  การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก ขอใหมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตน 
สังกัดของอาจารยที่ตอบรับในกรณีที่อาจารยเกษียณอายุราชการแลวใหดําเนินการจางเปน 
อาจารยประจําในลักษณะของการจางแบบไมเต็มเวลาราชการ 

2.  เรงพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําคณะ โดยการดําเนินการคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ 
ตรงตามสาขาและมีผลงานทางดานวิชาการที่เปนที่ยอมรับ 

3.  ปญหาดานงบประมาณใหเรงดําเนินการแกไขปญหา 

4.  ขอใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบยุติการรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 ในกรณี 
ที่สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา (FTES) ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดย 
เงื่อนไขดังกลาวนี้ ขอใหถือปฏิบัติสําหรับทุกคณะที่คาสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวน 
นักศึกษา (FTES) ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.2  ขอใหกํากับขาราชการในสังกัด 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความรวมมือ 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงพิจารณากําชับผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นใหระมัดระวังสอดสองและควบคุมดูแล 
กิจการงานในหนาที่การเงินของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบวาดวยเงินรายได และระเบียบที่เกี่ยวของ 
โดยเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันมิใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน หรือลูกจาง มี 
ชองทางหรือมีโอกาสที่จะกระทําความผิดทางวินัยในความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการได (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชุม ) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.3  ขอสงสําเนาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ 
ประโยชน(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2551 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยแจงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
โครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงออกประกาศโครงการจัดตั้งสํานัก 
บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 เพ่ือใหการบริหารดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอยมี 
ประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.4  แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศกึษา 2552 ของคณะศิลปศาสตร 
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ 

ประชุมทราบถึงแผนการรับนักศกึษาระดับปรญิญาตรี ประจําปการศกึษา 2552 ของคณะศิลปศาสตร โดยมกีาร 
เปล่ียนแปลงการรับนักศกึษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ปรับลดการรับนักศกึษาโควตาภาคอ่ืนลงสาขาวิชาละ 1 – 2 คน และนําไปเพิ่มในการรับ 
นักศกึษาโควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.  งดการรับนักศกึษาโครงการพิเศษทุกสาขาวิชา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.5 สรุปการเชญิวิทยากรพิเศษสาขาวิชามนุษยศาสตร ภาคการศึกษา 1/2551 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  แจงที่ 
ประชุมทราบถึง สรุปการเชิญวิทยากรพิเศษสาขาวิชามนุษยศาสตร ภาคการศึกษา 1/2551 ที่จะมาสอนแทน 
ผศ.จักรฤทธ์ิ  อุทโธ  ดังนี้ 

วิชา  ชื่อวิทยากร  วัน - เวลา  แหลงงบประมาณ 
1432100 

มนุษยกับอารยธรรม 
1. ศ.สัญชัย  สุวังบุตร 
คณะอักษรศาสตร   ม.ศิลปากร 
2. รศ.อนันตชัย  เลาหะพันธุ 
คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร 

คร้ังที่ 1 
วันที่  30 – 31 ส.ค.51 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 
คร้ังที่ 2 
วันที่ 6 – 7 ก.ย. 51 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

คร้ังที่ 3 
วันที่ 13 – 14 ก.ย. 51 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

กองทุน 
คณะศิลปศาสตร 

1432223 
ประวัติศาสตรอยุธยา 

1. ดร.วรพร  ภูพงศพันธ 
คณะอักษรศาสตร  ม.ศิลปากร 

วันที่ 6 ก.ย. 51 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หลักสูตรประวัติศาสตร 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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1.6 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดบัมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2550 
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 
2551 ซ่ึงการตรวจประเมินไดเสร็จส้ินแลวนั้น  มหาวิทยาลัย ไดคะแนนรวมทุกองคประกอบ เทากับ  1.83 
คะแนน (เต็ม 3 คะแนน) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
การศึกษา  ไดแจงวา ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมิน เขาตรวจเยี่ยมคณะศิลปศาสตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2551 ไดมีขอเสนอแนะใหคณะศิลปศาสตร ดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้ เกี่ยวกับจรรยาบรรณ  ธรรมาภิบาล  คา 
FTES (สัดสวน 1: 25 ) ติดตามเรื่องหลักสูตรที่สงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และความพึง 
พอใจของผูรับบริการ ซ่ึงคณะยังไมมีระบบในการดําเนินการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.7  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายแผนงานและ 
สารสนเทศ แจงที่ประชุมวา ตั้งแตวันที่  1 กันยายน  2551  การเขาใช ระบบ Internet ของ บุคลากร คณาจารย 
และนักศึกษาของคณะ จะตองทําการ Log in กอนทุกครั้ง ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร ซ่ึงรองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ จะทําบันทึกขอความแจงอยางเปนทางการอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหนักวิชาการคอมพิวเตอรแจงบุคลากรคณะทาง 
เว็บไซตของคณะดวย 

1.8  สรุปโครงการวิจัยเงินรายไดคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ประธาน แจงที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการวิจัยเงินรายไดคณะศิลปศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552  รายละเอียดดังนี้ 
ที่  ชื่อโครงการ  ประเภท  ผูรับผดิชอบ 

โครงการ 
งบประมาณ  หมายเหตุ 

1  พัฒนาการในการเรียนรูกลุมคํากริยา 
ที่ทาทาย (กลุมกิริยา Unassertive) ใน 
ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาของนักศึกษา 
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการ 
ส่ือสารของ ม.อุบลราชธานี 

วิจัยประยุกต  อ.สิทธิชัย 
เทพสุระ 

25,000  ทุนรายไดคณะ 

2  การตั้งนิติบุคคลขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดเพ่ือดําเนินกิจการพาณิชย 

วิจัยประยกุต  อ.สุชินต  ดรุณพันธ  30,000  ทุนรายไดคณะ 

3  การใชเกมควบอักษรประกอบการ 
สอนภาษาอังกฤษ 

วิจัยประยกุต  อ.เมธี  แกนสาร  15,000  ทุนรายไดคณะ
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ที่  ชื่อโครงการ  ประเภท  ผูรับผดิชอบ 
โครงการ 

งบประมาณ  หมายเหตุ 

4  ความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษและการส่ือสารในการ 
ระบุเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ 

วิจัยประยกุต  อ.เสาวนีย  ตรีรัตน  21,000  ทุนรายไดคณะ 

5  การใชนิทานสอนศัพทและปรับ 
พฤติกรรมนักศึกษา 

วิจัยประยกุต  อ.เมธี  แกนสาร  -  ทุนสวนตัว 

รวม  91,000  - 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

1.9  ประชาสัมพันธการทําบญุประจําป ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะทําบุญ 

ประจําป ในวันที่ 1 กันยายน 2551 และติดตั้งรูปหลอ ของคณบดคีนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร  คือ รศ.อุทิศ 
หิมะคุณ จึงขอประชาสัมพันธใหทุกสาขาวิชาทราบ และสามารถเขารวมกจิกรรมในการทําบุญประจําปไดที่คณะ 
วิศวกรรมศาสตร ในวนัและเวลาดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
1.10  การเปนศูนยประสานงานชดุโครงการวิจัยชายแดนของศูนยวิจัยอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร แจงที่ประชุมทราบวา ขณะนี้ศูนยวิจัยอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ทํา 
หนาที่เปนศูนยประสานงานชุดโครงการชายแดนไทยและเพื่อนบาน (อีสานตอนลาง)ซ่ึง สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย ไดอนุมัติทุนประสานงานวิจัย จํานวน  881,700  บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอย 
บาท) ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ป 6 เดือน (15 กรกฎาคม  2551 – 14 มกราคม 2552) จุดมุงหมายของ 
โครงการ เพื่อสรางองคความรูทางวิชาการ และจัดทําขอเสนอหรือทางเลือกเชิงนโยบายที่หลากหลายใหแกผู 
กําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการเมือง/พื้นที่ชายแดนและแนวทางการสรางหรือกระชับความสัมพันธสอง 
ฝายระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (สกว) ไดจัดสรรงบประมาณ 
สวนหนึ่งสําหรับบํารุงมหาวิทยาลัยและคณะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที่  15/2551 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 15/2551  เม่ือวันที่ 15 
สิงหาคม 2551
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร 

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ 
ประชุมใหเปนประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานั้น  ไดดําเนินการทาบทาม  อาจารยวศิน  โกมุท 
อาจารยกันตพัฒน  ตรินันท  และอาจารยณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล ซ่ึงอาจารยทั้ง 3 ทาน ก็ไดตอบรับที่จะเปน 
คณะกรรมการแลว 

รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณแจงที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการ 
ทาบทาม ผศ.เสาวดี  กงเพชร  อาจารยวศิน  โกมุท  อาจารยนิโลบล  นาคพลังกูล  อาจารยเมธี  แกนสาร และคุณ 
นุชนารถ  โหตระไวศยะ เปนคณะกรรมการแลว ซึ่งจะไดดําเนินการรางภาระหนาที่ของคณะกรรมการตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  ขออนุมัติงบประมาณซ้ือวัสดุ 

ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณซ้ือวัสดุ กลองพลาสติกชนิดมีฝาปด 
ของหลักสูตรศิลปะการแสดง  ราคากลองละ 600 บาท จํานวน 10 กลอง เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 6, 000 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ใหจัดซ้ือในชวงเดือนตุลาคม 2551 
4.2  ขอความรวมมือในการริเร่ิมกิจกรรม ASEAN Educational Outreach Project 

ประธาน เสนอที่ประชุมวาศูนยประสานงานสํานักเลขาธิการอาเซียนประจําประเทศไทย  ขอ 
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการคิดริเริ่มกิจกรรมตาง ๆ  เชน การจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่สามารถเปนชองทางการเปดความเปนอาเซียนสูประชาชนได 
โดยสามารถติดตอประสานงานโดยตรงเพื่อปรึกษา และเสนอโครงการ โดยทางศูนยประสานงานฯ จะจัดสรร 
งบประมาณใหบางสวน หรือเต็มจํานวน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะโครงการที่นําเสนอ โดยนําเสนอภายในวันที่ 20 
สิงหาคม – 30 กันยายน 2551 หรือ วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2551 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ 
ประชุม) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบใหศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ประสานกับหัวหนาสาขาวิชาเพื่อรวมกันพิจารณาเสนอโครงการตอไป 
4.3  พิจารณาการซ้ือวัสดุดนตรี และวัสดุเคร่ืองสําอาง 

ประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาการซ้ือวัสดุดนตรี และวัสดุเครื่องสําอาง เพื่อใชประกอบการ 
เรียนการสอนในหลักสูตรศิลปะการแสดง  โดยมีรายละเอียดดังนี้
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วัสดุดนตร ี
1.  แทมบูรีน แบบขึงหนัง  (280 บาท/4 อัน)  1,120 บาท 
2.  กลองบองโกพรอมขาตั้ง  (3,500 บาท/2 คู)  7,000 บาท 
วัสดุเคร่ืองสําอาง 
1.  ชุดพูกันแตงหนา  1,000 บาท 
2.  แปงฝุนขาว – แดง  1,000 บาท 
3.  ครีมรองพื้นสีเขม  1,500 บาท 
4.  ครีมรองพื้นสีออน  1,000 บาท 
5.  ชุดดินสอเขียนคิ้ว  1,000 บาท 
6.  อายแชโดว/บรัชออน  1,500 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  15, 120 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีหลักการวาถาเปนการขออนุมัติซ้ือวัสดุเพ่ือ 

ประกอบการสอนหรือวัสดุสําหรับสาธิตวงเงินไมเกิน 10,000 บาท รองคณบดีฝายบริหารสามารถอนุมัติซ้ือได 
โดยไมตองนําเขาพิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะ 
4.4  ขอแกไขเกรด 

ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  เสนอที่ 
ประชุมพิจารณาการแกไขเกรด 5 รายวิชา ดังตอไปนี้ 

รายวิชา  ชื่อ - สกุล  เกรด 
เดิม 

เกรด 
ใหม 

อาจารย 
ผูสอน  เหตุผล 

1451482  1.  น.ส.มนศิกาญจน  ริ้วมงคลรัตน  I  B  อ.นพพร  ชวงชิง  ยังไมสง 
การคนควาอิสระ 
ทางสังคมศาสตร 

รหัส  47141281  รูปเลมรายงาน 

1431101  1. นายรัฐพล   อิสรภาพเจริญ  I  D+  อ.สรพจน  สงงานไมครบ 
มนุษยกับ  รหัส  47110672  เสวนคุณากร 
สุนทรียภาพ  2. น.ส.กันยารตัน  วชริดุสิต  I  D 

รหัส  47110892 
3. นายสมประสงค โอทรงชัยอนันต  I  D+ 
รหัส  47172560 

1441100  น.ส.ศศิวิมล  นรมาศ  F  A  อ.นพพร  บันทึกคาคะแนน 
มนุษยกับสังคม  รหัส 50118931  ชวงชิง  ไมครบ 
1439100  1.  น.ส.เบญจพร    ภูผาสุก  I  C+  อ.สมภพ  สงงานไมครบ
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รายวิชา  ชื่อ - สกุล  เกรด 
เดิม 

เกรด 
ใหม 

อาจารย 
ผูสอน  เหตุผล 

แอโรบิกแดนซ  รหัส  49215329  โสพัฒน 
2.  น.ส.ปวีณา     ประทุมวัน  I  C+ 
รหัส 50147574 

1449490 
สัมมนา 
การทองเที่ยว 

น.ส.ธัญลักษณ   แกวเนตร  I  B+  อ.บุณยสฤษฎ  ยั ง ไม มี ก า รส ง 
รู ป เ ล ม ฉ บั บ 
สมบู รณ จน ถึ ง 
ปจจุบัน 

รหัส  47140725  อเนกสุข 

น.ส.ยุวธิดา   พงศพ้ืน  I  F  อ.บุณยสฤษฎ  นั ก ศึ ก ษ า สอบ 
รายงานการศึกษา 
อิสระไมผานและ 
ไ ด กํ า หน ด ใ ห 
ตองทํ ารายงาน 
การศึกษาอิสระ 
ใหม แตนักศึกษา 
ไมติดตอจนถึง 
ปจจุบัน 

รหัส  47140835  อเนกสุข 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกรายวิชา และเสนอแนวปฏิบัติดังนี้ 
1.  หากนักศึกษาสงงานไมครบใหอาจารยประจําวิชา ประกาศในระบบลงทะเบียนออนไลน (reg) โดยระบุ 

วัน เดือน ป ท่ีสง หากไมสงภายในวันเวลาที่กําหนด ใหตัดเกรดไดทันที 
2.  ใหผูสอนพิจารณาใหรอบคอบในการลงคาคะแนนทุกรายการ 
3.  กรณีอาจารยมีความจําเปนจะตองสงเกรดชาใหทําบันทึกขอความขอสงเกรดชาถึงคณบดี 
4.  การติด I ของนักศึกษา เปนสิทธ์ิขาดของคณบดีที่จะเปนผูพิจารณา 
การใหทุนอาจารยสาขาขาดแคลน 

หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการใหทุน 
อาจารยสาขาขาดแคลนเพื่อแกปญหาการขาดแคลนอาจารย และทดแทนอัตรากําลังที่จะลาศึกษาตอหรือขอ 
โอนยาย ทางสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก จึงขอเสนอใหทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ภาษาจีนของคณะศิลปศาสตร ที่กําลังจะจบการศึกษา เพ่ือไปศึกษาตอระดับปริญญาโทในประเทศ และใหกลับมา 
ปฏิบัติงานที่คณะศิลปศาสตรเมื่อสําเร็จการศึกษา
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จํานวน 2 ทุน โดยศึกษาตอในระดับปริญญาโท ใน 
ประเทศไทยหรือสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีที่คาใชจายไมแตกตางกัน และมอบหมายใหสาขาวิชาภาษาและ 
วรรณคดีตะวันออก จัดทําหลักเกณฑ  เงื่อนไข และระเบียบการใหทุนใหชัดเจนตามที่ท่ีประชุมเสนอ 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายในการใชงบประมาณ 

รองคณบดีฝายบริหารเสนอท่ีประชุมวาควรมีการเชิญผูชวยคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ และ 
หัวหนาโครงการที่ไดรับอนุมัติทุนทําวิจัย ทําความเขาใจรวมกันในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
5.2  การคัดแยกหนังสือของศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเอง 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบวาศูนยการเรียนแบบพึ่งตนเองไดทําการคัดแยกหนังสือที่ตีพิมพ 
กอนป พ.ศ. 2540 เพ่ือที่จะ Catalog แลวอยางไรก็ตามหนังสือที่ตีพิมพกอนป พ.ศ. 2540 มีเปนจํานวนมากจึงขอ 
ความรวมมือสาขาวิชาในการสงผูแทนสาขามาคัดเลือกหนังสือที่คิดวาจะใชสอนได ดังนี้ 

1. ภาษาอังกฤษ  จํานวน  3  คน 
2. ภาษาไทย  จํานวน 1 คน 
3.  สังคมศาสตร  จํานวน 1 คน 
4. มนุษยศาสตร  จํานวน  1 คน 
ทั้งนี้ใหดําเนินการคัดแยกเอกสารในวันหยุดราชการ  โดยคณะจะเบิกคาทําการลวงเวลาให 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

5.3  การสํารวจความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 
รองคณบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมวาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจง 

มหาวิทยาลัยสงแบบสํารวจความตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ และมหาวิทาลัยไดแจงให 
คณะศิลปศาสตร สํารวจผูตองการทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ นั้น ขณะนี้ไดมีบางสาขาวิชาที่ 
รายงานผลการสํารวจเขามาแลว  ดังนั้น จึงขอใหแตละสาขาวิชาดําเนินการสงแบบสํารวจความตองการทุนศึกษา 
ตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ มายังเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เพื่อจักไดดําเนินการจัดสงใหมหาวิทยาลัย 
ตอไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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5.4  หอสมุดสภาอเมริกันขอความอนุเคราะหหนังสือ 
ประธาน แจงที่ประชุมวา หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สํานักงานใหญ กรุงวอชิงตัน ดี ซี มีความ 

สนใจในการรวบรวมขอมูลขาวสาร และส่ิงพิมพตาง ๆ ที่มีคุณคาจากเมืองไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอ่ืน ๆ โดย 
มอบหมายใหสํานักงานผูแทนหอสมุด  สถานทูตอเมริกัน ประจําประเทศไทย เปนผูจัดหาและรวบรวม ทั้งนี้ 
หอสมุดรัฐสภาอเมริกันไดแจงรายชื่อ หนังสือที่มีความสนใจ มายังคณะศิลปศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหใน 
การรวบรวมและจัดสง อาทิ 

1.  รายงานผลการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : การถายทอดเอกสารโบราณ...โดย 
นางสาวสารภี  ขาวดี และคณะ 

2.  การถายภาพศิลปวัฒนธรรมแถบลุมน้ําโขง ... โดย นางประทับใจ  สิกขา 
3.  โครงการตามรอยพอ...ขอพอเพียง...เล้ียงตัวเองได โดย รศ.จินตนา  เหลาไพบูลย และคณะ 

ซ่ึงทางคณะจะไดรวบรวมเอกสารของคณะ เพื่อจัดสงและประสานหนวยงานอ่ืน ๆ ใน 
มหาวิทยาลัยเพ่ือสงเอกสารไปใหหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
5.5  แตงตั้งผูแทนสาขาเพื่อทําหนาที่แทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร กรณีที่หัวหนาสาขาวิชาเดนิทางไป 
ราชการ 

หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร แจงที่ประชุมทราบวากรณทีี่หัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร 
เดินทางไปราชการ  หรือติดราชการขอมอบหมายให อาจารยธวัช  มณีผอง  อาจารยสาขาวชิาสังคมศาสตรปฏิบัติ 
หนาท่ีแทน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตรทําบันทึกขอความ 
ถึงคณบดีเรื่องการมอบหมายผูแทนหัวหนาสาขาวิชาสังคมศาสตร 
5.6  การไมเขารวมประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ 

หัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอท่ีประชุมวาเนื่องจากมีคณะกรรมการที่ไม 
เขาประชุมโดยไมไดแจงถึงเหตุผลใหทราบลวงหนา ทําใหเกิดผลกระทบตอการประชุม ดังนั้นเพ่ือใหการประชุม 
เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและไมเปนการรบกวนเวลากรรมการทานอ่ืน ๆ  หากคณะกรรมการทาน 
ใดไมสามารถเขาประชุมไดขอใหทําบันทึกแจงลวงหนา หากไมมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดแนชัดเกี่ยวกับ 
เหตุผลในการขาดประชุมจะถือวาขาดประชุม และถาขาดประชุมเกิน 3 ครั้ง จะใหกรรมการทานนั้นพิจารณาการ 
ทําหนาที่ในฐานะของคณะกรรมการคณะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา  12.40  น.
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