
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  

  คร้ังที ่  2 / 2553 

วันศกร์ุ ที ่  12   กมภาพนัธ์ุ    2553    เวลา   09.30  น. 

ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   4    ช้ัน 4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผ้มาประชม ู ุ  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.กิติพร  โชประการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

4.  นายวศิน  โกมทุ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา กรรมการ 

5.   นายพิสิทธิ  กอบบญุ์    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

6.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก  กรรมการ 

7.  นางนริศรา   แสงเทียน  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรรมการ 

8.  นายพลวิเชียร   ภูกองไชย  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

9.  ผศ.อนันท์ธนา   เมธานนท์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ 

10.  ผศ.สุพัฒน์   กู้ เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

11.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

12.  นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 
 

ผ้ไม่มาประชมู ุ  

1.  นายบณุยสฤษฎ์   อเนกสุข  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเท่ียว ติดราชการ 

2.  นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  ลากิจ 

3.  นางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    ลาป่วย 
 

ผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1.  ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย์  ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภมิูภาคลุ่มนํา้โขง 

2.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

เร่ิมประชมเวลาุ         09.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์    คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กล่าวเปิดการประชุมและ 

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพภายใน  คณะศิลปศาสตร์    

   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพภายในคณะศิลป
ศาสตร์   เร่ือง  “พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพทุธ”  เพ่ือปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่บคุลากร  และนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ โดยเชิญ ดร.สนอง วรอุไร บรรยายธรรมะในหัวข้อ  “การเจริญสติในชีวิตประจาํวัน” ในวนัท่ี  25  
มิถนุายน  2553   เวลา  09.00 – 12.00  น.  ใช้งบประมาณเป็นจาํนวน  27,100  บาท   

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    
 

1.2   ประกาศมหาวิทยาลยัอบลราชธานี   เร่ือง   หลกัเกณฑ์การใช้เงินกองทนส่งเสริมและพฒันาการผลติบัณฑิต  ุ ุ  

คณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2553 

   ประธาน  แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   เร่ือง   หลกัเกณฑ์การ 

ใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์   พ.ศ. 2553  โดยเร่ิมใช้ประกาศนีต้ั้งแต่วันท่ี   

25  มกราคม  2553  เป็นต้นไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.3  ประชาสัมพนัธ์การอบรมหลกัสตร ู “ศิลปะการบริหารงานสําหรับผ้บริหารู ”    

   ประธาน  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  จะจัดอบรมหลกัสูตร  “ศิลปะการบริหาร 

งานสาํหรับผู้บริหาร”   ในวันท่ี  5  มีนาคม  2553   เวลา  08.30 – 16.00  น.  ณ  ห้องประชุม  6605  อาคาร  EN 6   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซ่ึงได้เชิญคณบดีและบคุลากรระดับหัวหน้างาน  จาํนวน  1  คน  เข้าร่วมการอบรม  หากมี 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถแจ้งช่ือได้ท่ี  คุณฐิตินันท์   ภูนิคม    ภายในวันท่ี  26  กมุภาพันธ์  2553 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.4 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งท่ีประชุมทราบว่าคณะได้รับการรับรองปริญญาและ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จากสาํนักงาน  ก.พ.  จาํนวน  2  หลกัสูตร  ได้แก่  ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
การท่องเท่ียว  ปี  พ.ศ. 2541      และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
ต่างประเทศ   ปี พ.ศ 2542    เรียบร้อยแล้ว 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ    และขอให้งานวิชาการคณะ   ติดตามความคืบหน้าของ 
หลกัสูตรของคณะท่ียงัไม่ได้รับการรับรองจากสาํนักงาน  ก.พ. 
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1.5 ยอดเงินบริจาคเพือ่น้อมถวายเป็นอาจริยบชา  แด่  พระโพธิญาณเถร  ู (หลวงป่ชา  สภัทโทู ุ )   
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ แจ้งท่ีประชุม 
ทราบว่าคณะได้รับเงินบริจาคเพ่ือน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา  แด่  พระโพธิญาณเถร   (หลวงปู่ชา  สุภัทโท)   เป็น 
จาํนวน  2,995  บาท 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.6   รายงานการขยายเวลาให้บริการของศนย์การเรียนแบบพึง่ตนเองู     
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ     แจ้งท่ี 
ประชุมทราบว่าตามท่ีศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  ได้รายงานผลการขยายเวลาให้บริการของศูนย์การเรียนแบบ 
พ่ึงตนเอง   ระหว่างวันท่ี  16  พฤศจิกายน  2552  ถึงวันท่ี  28  ธันวาคม  2552  น้ัน  มีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึน้  107  คน 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.7  กาํหนดการติดต้ังระบบห้องสมดอัตโนมัติ  ุ Walai  AutoLib    
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ    แจ้งท่ี 
ประชุมทราบว่าสาํนักวิทยบริการ  ได้ดาํเนินการเปล่ียนแปลงระบบการใช้งานจากระบบห้องสมดุอัตโนมติั  VTLS 
เป็นระบบห้องสมดุอัตโนมติั   Walai  AutoLib  แล้ว     และมีกาํหนดการติดต้ังระบบดังกล่าวท่ีคณะ  ในวันท่ี  3   
กมุภาพนัธ์  2553    
    มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.8   การรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ทดแทนอัตราเดมิทีล่าออก 

   นางเสาวนีย์   ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้ง 

ท่ีประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้เปิดรับสมคัรอาจารย์ชาวต่างประเทศ  จาํนวน  1  อัตรา 

เพ่ือทดแทนอัตรา  Mr.Michael  Beljak  ซ่ึงลาออก  โดยเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่วนัท่ี  15  พฤษภาคม  2553  เป็นต้นไป 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.9   ประกาศมหาวิทยาลยัอบลราชธานี ุ   เร่ือง   หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสาร 

ประกอบการสอนหรือเอกสารคาํสอน  หรือส่ือการสอน   เพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งต้ังบคคลให้ดาํรงตําแหน่งุ  

ทางวิชาการ  (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553    
   ประธาน    แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคาํสอน    หรือส่ือการสอน    เพ่ือ 
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังบคุคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ   (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2553   โดยปรับปรุงแก้ไขจาก 
ประกาศฉบับเดิมเพ่ือให้การประเมินผลการสอนมีคุณภาพย่ิงขึน้  เป็นดงันี ้  “ผู้ทรงคุณวฒิุในสาขาวิชาน้ัน ๆ  โดย 
คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวฒิุท่ี  ก.พ.อ. กาํหนดและต้องไม่เป็นบคุลากรสังกัดมหาวิทยาลยัเดียวกันกับผู้ขอ 
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ประเมิน ฯ    และมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํา่กว่าตาํแหน่งท่ีเสนอขอ  จาํนวน  1  คน  เป็นอนุกรรมการ  และการ 
ดาํเนินการอยู่ในช้ันความลบั”  ประกาศ  ณ วนัท่ี  30  มกราคม  2553 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
 
1.10  การจัดประชมวิชาการนานาชาติ  ของคณะศิลปศาสตร์ุ  

   ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย์    ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนภุูมิภาคลุ่มนํา้โขง  แจ้งท่ีประชุมทราบว่า 
คณะศิลปศาสตร์  โดยศูนย์วิจัยสังคม ฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จาํนวน 1  ล้านบาท  เพ่ือจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติเร่ือง “ International Conference  on  Changing  Ways  of  Life  of  Ethnicity  in  the  Mekong   Region   
โดยมีจัดนิทรรศการภาพถ่ายด้วย ระหว่างวันท่ี  11 - 12  พฤศจิกายน   2553     ขณะนีท้างศูนย์ได้ติดต่อกับอาจารย์ 
สิริวงษ์  ให้ประสานกับสถาบันทางด้านชาติพันธ์ุท่ีประเทศเวียดนาม และ ผศ.เมชฌ ประสานงานกับสถาบันทาง 
ด้านชาติพันธ์ุจากประเทศจีน     เพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วม     นอกจากนีศู้นย์ยงัได้ประสานกับ   Waseda     University   
(ประเทศญ่ีปุ่น)    และ  University   of   Sydney    (ประเทศออสเตรเลีย)     เพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วมเช่นกัน      ท้ังนี ้  
ได้ดาํเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจนาํเสนอผลงานวิชาการท่ีเก่ียวกับลุ่มนํา้โขง    รายละเอียดดงัเอกสาร 
ประกอบการประชุม  ในการนี ้ ศูนย์วิจัยสังคม ฯ  จะประสานขอความร่วมมือกับคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของคณะ  
ร่วมเป็นกรรมการในการทาํงานต่อไป  

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้เพ่ิมหัวข้อ  Education ใน  Theme G   
 
 1.11   M - Power  ให้ทนสนับสนนงานวิจัยเกีย่วกบัล่มน้ําโขงุ ุ ุ  

   ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย์    ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนภุูมิภาคลุ่มนํา้โขง    แจ้งท่ีประชุมทราบว่า 
ศูนย์ฯ ได้รับเป็นเจ้าภาพดาํเนินการดแูลเร่ืองทุนเพ่ือทาํวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรในลุ่มนํา้โขง เร่ือง  Mekong  - Program 
On  Water, Environment and Resilience จากเครือข่ายวิจัยในลุ่มนํา้โขง  ซ่ึงคาดว่าศูนย์จะเร่ิมดาํเนินการเร่ืองทุน
ดังกล่าวได้ในช่วงปลายปี  2553    ท้ังนีนั้กศึกษาของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีสามารถขอทุนดังกล่าวได้  

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.12   การประชมวิชาการการศึกษาทัว่ไประดับชาติ  คร้ังที ่ ุ 5  ประจําปี  2553   
   ประธาน  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย  ร่วมกับมหาวิทยาลยั 
ศรีปทุมและสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัดประชุมวิชาการการศึกษาท่ัวไประดับชาติ  คร้ังท่ี  5   
ประจาํปี  2553   เร่ือง  “การพัฒนาผลการเรียนรู้สู่การเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป”   ระหว่างวนัท่ี   22 - 23   
มีนาคม  2553  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้นท์  กรุงเทพมหานคร   หากกรรมการคณะ หรือประธานหลกัสูตร  หรือ 
กรรมการศึกษาท่ัวไปของคณะ  สนใจเข้าร่วมให้แจ้งช่ือได้ท่ีคุณฐิตินันท์  ภูนิคม   ภายในวันท่ี  15  กมุภาพนัธ์  2553   
โดยใช้งบกลางของคณะในการเดินทางไปราชการ 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
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1.13   ข้อมลหลกัสตรทีค่รบรอบการประเมิน ปี  ู ู 2553   
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่างานพัฒนาหลกัสูตร ฯ กองบริการ 
การศึกษา   แจ้งข้อมลูหลกัสูตรท่ีครบรอบการประเมิน  ปี  2553    ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรสาํนักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงหลกัสูตรของคณะท่ีต้องปรับปรุง  ภายในปีการศึกษา  2555   มีจาํนวน   9  หลกัสูตร  
ดังนี ้     

ลาํดับ ช่ือปริญญา สาขาวิชา ระดับ 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเท่ียว ปริญญาตรี 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ปริญญาตรี 
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ปริญญาตรี 
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยและการส่ือสาร ปริญญาตรี 
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญ่ีปุ่น ปริญญาตรี 
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร ปริญญาบัณฑิต 
8 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ปริญญาโท 
9 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร ปริญญาโท 

 

ท้ังนี ้  งานวิชาการคณะศิลปศาสตร์   ได้เชิญประธานหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องทุกหลกัสูตรประชุม 
หารือในเร่ืองดังกล่าว  ร่วมกับคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในวนัท่ี  23  กมุภาพันธ์  2553 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

1.14   การเปิดสอนรายวิชา  1421 220   Preparative  English  II        
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2553  
งานวิชาการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีนโยบายให้สาขาวิชาภาษาวรรณคดีตะวันตกคณะศิลปศาสตร์  เปิดสอน 
รายวิชา  1421 220   Preparative  English  II  ให้แก่นักศึกษาใหม่ซ่ึงผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 
อุบลราชธานี  โดยวิธีรับตรง  (โควตา)  และมีคะแนน  O-Net  หรือ GAT  (ภาษาอังกฤษ)  ระหว่าง  5 - 25  คะแนน   
โดยมหาวิทยาลยั จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอนตามประกาศมหาวิทยาลยั  เร่ือง  ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.15   งานเตรียมพร้อมบัณฑิต คร้ังที ่ 2  และปัจฉิมนิเทศ  ดอกจาน  ช่อที ่ 10   และงานอําลาดอกจาน ช่อที ่ 10 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา   แจ้งท่ีประชุมทราบว่างานกิจการ 
นักศึกษาจะจัดงานเตรียมพร้อมบัณฑิต    คร้ังท่ี  2     และปัจฉิมนิเทศ  ดอกจาน  ช่อท่ี  10   ณ    โรงละคร คณะ 
ศิลปศาสตร์  และงานอาํลาดอกจานช่อท่ี  10   ณ  ท่ีจอดรถบริเวณอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  ในวนัท่ี   
19  กมุภาพนัธ์  2553  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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1.16   การประชมเพือ่ระดมความคดิเห็นเกีย่วกบัสถานภาพธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยัอบลราชธานีุ ุ  
   ประธาน  แจ้งท่ีประชุมทราบว่ากองแผนงานเชิญประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ 
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ในวนัท่ี  16  กมุภาพันธ์  2553  เวลา  13.30  น.  ณ ห้องประชุมวาริน 
ชาํราบ  อาคารสาํนักงานอธิการบดีหลงัใหม่  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

1.17   จํานวนเรียกสอบสัมภาษณ์  Admissions  ประจําปีการศึกษา  2553  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์      แจ้งท่ีประชุมทราบจาํนวนเรียกสอบสัมภาษณ์   
Admissions  ประจาํปีการศึกษา  2553   ซ่ึงจะสอบสัมภาษณ์  ในวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2553  รายละเอียดดังนี ้
 

ประมาณการ รวมจํานวน 
โควตารับตรง 

รวมยอด 

น้อยกว่า เพิม่  เรียกสัมภาษณ์ 
ลาํดบั สาขาวิชา 

แผน

รับ 
ยนืยนั

สิทธ์ิ 

สละ

สิทธ์ิ 

น้อย

กว่า

แผน 

โควตา 

Admissions แผน เผือ่สละสิทธ์ิ Admissions 
1 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 42 30 4 17 27 44 6 50 

2 การท่องเท่ียว 39 25 2 17 25 42 8 50 

3 ภาษาจีน 33 20 0 14 21 35 0 35 

4 ภาษาญ่ีปุ่น 39 24 0 16 25 41 9 50 
5 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 39 16 0 24 25 49 11 60 
6 สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร 36 16 1 22 23 45 5 50 

7 การพัฒนาสังคม 36 13 2 26 23 49 11 60 

8 ประวติัศาสตร์ 18 13 1 7 11 18 7 25 

9 ศิลปะการแสดง 22 8 0 15 7 22 0 22 

รวม 304 165 10 139 187 345 57 402 
 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชม  ุ  

2.1   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   คร้ังที ่ ุ 1 / 2553  

มติทีป่ระชมุ        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  คร้ังท่ี  
1 / 2553    เม่ือวันท่ี  8  มกราคม  2553 
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2.2   รับรองรายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะ   วาระพเิศษ ุ / 2553  

มติทีป่ระชมุ        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ วาระพิเศษ /  
2553   เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2553    

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง  

3.1   ผลการยนืยนัสิทธ์ินักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง  (โควตา)   ประจําปีการศึกษา   2553  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    แจ้งท่ีประชุมทราบผลการยืนยนัสิทธินักศึกษาท่ี์ เข้า 
ศึกษาโดยวิธีรับตรง  (โควตา)   ประจาํปีการศึกษา   2553   ข้อมลู  ณ วันท่ี  29  ธันวาคม  2552   ดังนี ้
 

การรับนักศึกษาโควตารับตรง ปีการศึกษา 2553  

รวม ลาํดบั สาขาวิชา 

แผนการรับ ยนืยนัสิทธ์ิ สละสิทธ์ิ น้อยกว่าแผนการรับ 
1 ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 42 30 4 16 
2 การท่องเท่ียว 39 25 2 17 
3 ภาษาจีน 33 20 0 13 
4 ภาษาญ่ีปุ่น 39 24 0 15 
5 นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) 39 16 0 23 
6 สาขาภาษาไทยและการส่ือสาร 36 16 1 21 
7 การพัฒนาสังคม 36 13 2 25 
8 ประวติัศาสตร์ 18 13 1 6 
9 ศิลปะการแสดง 22 8 0 14 

รวม 304 165 10 139  
 

   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

3.2  การจัดกจิกรรมวันศิลปศาสตร์ 
   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีสโมสร 
นักศึกษาคณะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมวันศิลปศาสตร์    ในวนัท่ี  16  ธันวาคม  2552  น้ัน    เน่ืองจากนักศึกษาได้ 
พิจารณาแล้วว่าควรจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในปีต่อไป   จึงได้จัดโครงการขึน้   เม่ือวันท่ี  5   กมุภาพันธ์  2553    
ณ  เวที  70  ไร่ 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

3.3  การพจิารณาจัดทาํต้นทนการผลติต่อหน่วยุ  

  นางเสาวนีย์   ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   แจ้ง 
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ท่ีประชุมทราบว่าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอช่ือ  อาจารย์สายสุนี  ชัยมงคล  เป็นคณะกรรมการใน
การจัดทาํต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 

  มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   

 

3.4  โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที ่Harbin  Institute  of  Technology   (HIT)   
   ประธาน  แจ้งท่ีประชุมทราบว่าตามท่ีโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ท่ี Harbin  Institute  of  Technology (HIT)  ณ  เมืองฮาร์บิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ว่าโครงการดังกล่าวจัดร่วมกับคณะศิลปศาสตร์  น้ัน  ได้สอบถามเร่ืองดังกล่าวกับ ผศ.เมชฌ   
สอดส่องกฤษ   ซ่ึงเป็นผู้ประสานโครงการแล้ว   ทราบว่าโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์  ได้ประสานให้  ผศ.เมชฌ   
แจ้งให้คณะรับทราบเก่ียวกบัการจัดโครงการดังกล่าว  แต่  ผศ.เมชฌ  ไม่ได้แจ้งให้คณะทราบ 
      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.5   รายวิชาศึกษาทัว่ไปทีค้่างส่ง มคอ. 3 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบว่ารายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีค้างส่ง  
มคอ. 3  จาํนวน  2  รายวิชา  ได้แก่  รายวิชา 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)  และรายวิชา  
1443 200 กฎหมายกับสังคม  (Law and Society)  โดยมีกาํหนดให้ส่งภายในวันท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2553   
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องติดตาม
ต่อไป  
 
ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

4.1    ขออนมัติทนการศึกษา  รุ ุ ะดับปริญญาโท   สําหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการส่ือสาร 
   นางเสาวนีย์   ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    
เสนอท่ีประชุมพิจารณา   ขออนุมติัทุนการศึกษา  ระดับปริญญาโท  สาํหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการ 
ส่ือสาร   จาํนวน  2   ทุน  เพ่ือกลบัมาเป็นอาจารย์รองรับจาํนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลยัท่ีเพ่ิมขึน้ทุกปี   
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  จัดทาํภาระงาน 
อาจารย์ในสาขาวิชาให้คณะกรรมการประจาํคณะพิจารณาอีกคร้ัง  โดยการแจ้งเวียนวาระ   
 
4.2   ขออนุมัติจ้างอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์  (ประชาสัมพนัธ์)   
   รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมติัจ้างอาจารย์สาขา 
นิเทศศาสตร์  (ประชาสัมพนัธ์)  จาํนวน  1  อัตรา   เน่ืองจากปัจจุบันอาจารย์ประจาํสาขาวิชา  มีเพียง  4  คน  ต้อง 
รับผิดชอบนักศึกษา  3  ช้ันปี   และในปีการศึกษา 2553  เป็นปีการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
รุ่นแรก  ซ่ึงทางหลกัสูตรจาํเป็นต้องเปิดสอนวิชาเอกเพ่ิมขึน้  ท้ังนี ้ ขออนุมติัเปิดรับสมคัรสอบคัดเลือก   ตั้งแต่วันท่ี   
15  กมุภาพนัธ์  2553   และเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี  15  พฤษภาคม  2553   
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      มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติอนุมติั 
 
4.3  ขอปรับเปลีย่นคาํอธิบายรายวิชาและเง่ือนไขรายวิชาในหลกัสตรนิเทศศาสตร์ ู (ประชาสัมพนัธ์)   

รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอปรับเปล่ียน 
คาํอธิบายรายวิชาในรายวิชา  1447 303  การฝึกงานนิเทศศาสตร์  และรายวิชา 1447 400   สัมมนาประเดน็ทาง 
นิเทศศาสตร์   และปรับเปล่ียนเง่ือนไขรายวิชา 1447 400  สัมมนาประเดน็ทางนิเทศศาสตร์   เพ่ือให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้สาขาวิชานิเทศศาสตร์  เปล่ียนคาํอธิบายรายวิชาใน 
รายวิชา  1447 303  การฝึกงานนิเทศศาสตร์  ในส่วนระยะเวลาในการฝึกงานเปล่ียนจากจาํนวนวัน   เป็นจาํนวน 
ช่ัวโมงแทน   และให้งานวิชาการ      ส่งการขอปรับเปล่ียนคาํอธิบายรายวิชาและเง่ือนไขรายวิชา    ในหลกัสูตร 
นิเทศศาสตร์   (ประชาสัมพนัธ์)  ไปยงัมหาวิทยาลยัต่อไป   
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอ่ืน ๆ   

5.1   ขออนมัติุ ขยายช่องจอดรถจักรยานยนต์  และปรับปรงฝ้าเพดานุ  
ผศ.สุพัฒน์   กู้ เกียรติกูล    ผู้แทนคณาจารย์  เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการขยายช่องจอดรถ 

จักรยานยนต์เพ่ิม บริเวณท่ีจอดรถ อาคารปฏิบัติการทางภาษา  และการปรับปรุงฝ้าเพดาน  ท่ีถกูนํา้ฝนจนทาํให้ชาํรุด 
มติทีป่ระชมุ     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ขยายช่องจอดรถจักรยานยนต์เพ่ิม  อีก  1  ช่อง  บริเวณ 

ท่ีจอดรถ อาคารปฏิบัติการทางภาษา  ส่วนการปรับปรุงฝ้าเพดานน้ัน  มอบงานอาคารปรับปรุงซ่อมแซม 

5.2   การจัดกจิกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่  (โควตา)  ระหว่างภาคการศึกษา  ฤดร้อนู  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอท่ีประชุมพิจารณาว่าคณะจะจัดกิจกรรมให้แก่
นักศึกษาใหม่  (โควตา)  ระหว่างภาคการศึกษา  ฤดูร้อน  หรือไม่ 
   มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติไม่จัดกิจกรรมดังกล่าว   เน่ืองจากกองบริการการศึกษา  ได้จัด
โครงการดังกล่าวอยู่แล้ว 
 
5.3   การจัดเตรียมใบเซ็นช่ือของนักศึกษา สําหรับการสอบกลางภาค / ปลายภาค 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งท่ีประชุมทราบว่าฝ่ายผลิตเอกสารคณะ ขอความ 
ร่วมมือกับอาจารย์  ผู้จัดสอบรายวิชาเอก โท และเลือกเสรี   ให้ส่งข้อสอบให้แก่ฝ่ายผลิตพร้อมแนบใบเซ็นช่ือของ
นักศึกษาด้วย   เน่ืองจากกองบริการการศึกษา  ไม่ได้จัดทาํใบเซ็นช่ือของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวให้     ท้ังนี ้ 
อาจารย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเซ็นช่ือได้จาก  เวบ็ไซต์ของคณะ  

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
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5.4  การเพิม่งบประมาณในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 
       ร◌ักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการเพ่ิม
งบประมาณในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  จากเดิม  7,000  บาท 
  มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ตรวจสอบข้อมลู  
งบประมาณในการเดินทางไปราชการ   พร้อมเง่ือนไขในการเดินทางไปราชการ   ท้ังจากมหาวิทยาลยัในส่วนกลางและ
ภูมิภาค  เพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

5.5  การขออนมัติไปราชการและการขอเบิกค่าอาหารทาํการนอกเวลาุ  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขออนุมติัไปราชการและการขอเบิก 

ค่าอาหารทาํการนอกเวลา  ซ่ึงมีบางคน / บางงาน ขออนุมติัมาในเวลาท่ีกระช้ันชิดมาก  ทาํให้เกิดปัญหาในการ 

อนุมติั  ดังน้ัน  จึงขอความร่วมมือให้สาขาวิชา / ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  แจ้งบคุลากรในสังกัดเสนอเร่ืองมาล่วงหน้า 
มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปิดประชมเวลาุ         13.30     น. 
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