
รายงานการประชมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ุ  
  วาระพเิศษ / 2553 

วนัศกร์ุ ที ่  25   มิถนายนุ    2553    เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชมดอกจาน ุ   3   ช้ัน  3   อาคารปฏิบัติการทางภาษา     คณะศิลปศาสตร์ 

 

ผ้มาประชม ู ุ  

1.  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.บุณยสฤษฎ ์  อเนกสุข  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์  กรรมการ 

4.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนคั  รองคณบดีฝ่ายประกนคุณภาพการศึกษาั   กรรมการ 

5.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

6.  นางสิรินทร์ทิพย ์  บุญมี   หวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัตก กรรมการ 

7.  ผศ.พฤกษ ์  เถาถวิล   ผูแ้ทนหวัหนา้สาขาวิชาสงัคมศาสตร์  กรรมการ 

8.  นายชญานนท ์  แสงศรีจนัทร์  หวัหนา้สาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก     กรรมการ 

9.  นายสมภพ   โสพฒัน์     หวัหนา้สาขาวชิามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

10.  นายมิตต   ทรัพยผ์ดุ                ผูแ้ทนคณาจารย ์     กรรมการ    

11.  นายนพพร   ชวงชิง่    ผูแ้ทนคณาจารย ์     กรรมการ   
 

ผ้เข้าร่วมประชม ู ุ  

1.  นางสาวณฐัพชัร์  เตชะรุงไพศาล่  ผูช้วยคณบดีฝ่าย่ ทุนและสวสัดิการนกัศึกษา  

2.  นายจกัเรศ   อิฐรัตน์   รักษาราชการแทนผูช้วยคณบดีฝ่ายกจกรรมนกัศึกษา่ ิ     

3.  ผศ.อารีรัตน์   เรืองกาเนิดํ   ผูแ้ทนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะการแสดง 

4.  นางสาวนิโลบล   นาคพลงักลู  ผูแ้ทนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยและการส่ือสาร 

5.  นางสาวนวทิวา   พลทม  ผูแ้ทนหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการทองเท่ียว่  

6.  นางสายสุนี  ชยัมงคล   ประธานคณะกรรมการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา 

การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตางประเทศ่  

7.  นางสาวสิริวงษ ์  หงส์สวรรค ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม 

8.  นางพชัรี   ลิมปิทีปราการ  นกัวิชาการศึกษา 

9.  นางนวลละออง   อุทามนตรี  นกัวิชาการศึกษา     

10.  นางฐิตินนัท ์  ภูนิคม   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทวัไป่  
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เร่ิมประชมเวลาุ         13.30  น.  

ผศ. อินทิรา    ซาฮีร์     คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ     กลาวเปิดการประชุมและ่  

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดงัตอไปนี่ ้  
 

ระเบียบวาระที ่1     เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
  - 

ระเบียบวาระที ่2     รับรองรายงานการประชมุ    

   - 

ระเบียบวาระที ่3     เร่ืองสืบเน่ือง    
      

 - 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 4     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
4.1  การพจิารณาการขออนมัติปรับปรงหลกัสตร พุ ุ ู .ศ. 2553  คณะศิลปศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์     เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร  
พ.ศ. 2553   ของคณะศิลปศาสตร์   จาํนวน  9   หลกัสูตร  โดยในเบืองตน้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์เสนอ้
สรุปขอ้มูลรายวิชาท่ีตอ้งเรียนมากอน่   (Pre-requisite)   ของแตละหลกัสูตร่   ตอมาขอใหป้ระธานหลกัสูตร่ / ผูรั้บผดิชอบ
ในการปรับปรุงหลกัสูตรนาํเสนอขอ้มูลเกยวกบการปรับปรุงหลกัสูตรในลกัษณะการเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมี่ ั    กอน่
การปรับปรุงกบหลกัสูตร ปรับปรุง ตามลาํดบัดงันีั ้  
 
 

หลกัสูตร/ สาขาวชิา ผูน้าํเสนอ 
1. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตางประเทศ่  อาจารยส์ายสุนี   ชยัมงคล 
2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว่  อาจารยน์วทิวา   พลทม 
3. วชิาโทการทองเท่ียว่  อาจารยน์วทิวา   พลทม 
4. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผศ.อารีรัตน์    เรืองกาเนิดํ  
5. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสาร อาจารยนิ์โลบล   นาคพลงักลู 
6. วชิาโทภาษาไทยและการส่ือสาร อาจารยนิ์โลบล   นาคพลงักลู 
7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน อาจารยณ์ฐัพชัร์   เตชะรุงไพศาล่  
8. วชิาโทภาษาจีน อาจารยณ์ฐัพชัร์   เตชะรุงไพศาล่  
9. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเวยีดนามและการส่ือสาร อาจารยสิ์ริวงษ ์  หงษส์วรรค ์

 

มติทีป่ระชมุ  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการ  โดยมีขอ้เสนอใหห้ลกัสูตรพิจารณาทบทวน  
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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หลกัสูตร/ สาขาวชิา ขอ้เสนอ 
1. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน
ภาษาองักฤษเป็นภาษาตางประเทศ่  

พิจารณาปรับขอ้ความในสวนรายวิชาบงัคบัไมนบัหนวยกต คือ รายวิชา ่ ่ ่ ิ
1421 700 เตรียมความพร้อมสาํหรับครูภาษาองักฤษ  โดยระบุเง่ือนไข
การเรียนเพิมเติมในกรณีไดรั้บการยกเวน้ไมตอ้งเรียน่ ่  

2. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การส่ือสาร 

พิจารณาจดักลุมวชิาเอกเลือก เพ่ือความ่ ชดัเจนในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจของนกัศึกษา ทงันี อยภูายใตเ้ง่ือนไขอตัรากาลงั และภาระ้ ้ ่ ํ
งานในปัจจุบนัของผูส้อนในหลกัสูตร 

6. วชิาโทภาษาไทยและการส่ือสาร พิจารณาปรับรายวชิาใหเ้หมาะสมกบนกัศึกษาวิชาโท โดยสามารถเรียนั
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้

7. ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
8. วชิาโทภาษาจีน 

ทบทวนรายวชิาท่ีตอ้งเรียนมากอน ่ (Pre-requisite) ของรายวิชาใน
หลกัสูตร เน่ืองจากมีความซบัซอ้นอาจจะสงผลตอการจดัการเรียนการ่ ่
สอนในอนาคต และปรับขอ้ความ ผูส้อนอนุญาต เป็นผานการสอบวดั่
ระดบั หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

ระเบียบวาระที ่ 5     เร่ืองอืน่ ๆ   

5.1   ขอเชิญเข้าร่วมถ่ายภาพกบับัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2552 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์       ขอเชิญคณะกรรมการประจาํคณะทุกทานเขา้รวม่ ่  

ถายภาพ่ กบบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์ ั  เน่ืองในงานพระราชทานปริญญาบตัร  ประจาํปีการศึกษา  2552   เวลา  07.00 น.  
ณ  บริเวณสระวายนาํยอดเศรณี  สว่ ่้ นจะเป็นวนัใดนนัจะแจง้ใหท้ราบอีกครัง  ้ ้  

   มติทีป่ระชมุ      ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 
 

ปิดประชมเวลาุ         16.25   น. 
 
 


	ผู้มาประชุม 

