
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  1 / 2555 

วันศุกร์ที่  13  มกราคม  2555   เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 

4.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

5.  นายทรงพล   อินทเศียร    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

9.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 

10.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร ์    ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการความรู้ 

5.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์     คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้    จึงมอบหมายให้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข    เป็นประธาน
กรรมการแทน   โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ    ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การปรับปรุงคณุสมบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งสงูขึ้น 
   ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    แจ้งการปรับปรุง 

ประกาศ  ก.พ.อ.  เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติในการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  เพื่อส่งเสริมโอกาส 

ความก้าวหน้าในการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ก.พ.อ. จึงมีมติให้ปรับปรุงประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง 

สูงขึ้น  พ.ศ. 2553  ในเรื่อง คุณสมบัติของผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นกรณีที่เดิม กําหนดคุณสมบัติผู ้

ได้รับการแต่งต้ังต้องได้รับเงินเดือนถึงค่ากลางของตําแหน่งที่ครองอยู่  เป็น ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ 

ที่จะแต่งต้ัง     

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.2  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2554   
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2554  โดยงานบุคคลได้นําประกาศ
ดังกล่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว  
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.3 การรายงานผลการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบตามที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อ
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  
10-15  ธันวาคม  2554  รายละเอียดดังนี้ 

1.  ทุนการศึกษาทั้งระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก  ที่สถาบันการศกึษาในประเทศไทยจํานวน 

11  แห่ง  ทลูเกล้า ฯ  ถวาย  มีจํานวนทั้งสิน้  117  ทุน  ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาชาวกัมพูชาสมัครสอบเพื่อขอรับทุน 

จํานวน  814  คน  ซึ่ง  พล.อ.วาภิรมย์   มนสัรังสี  รองสมหุราชองค์รักษ์   ประธานการสอบคัดเลือก  ระบุว่านับเป็น 

ทุนที่มีผูส้นใจสูงที่สุดในบรรดาทุนต่างประเทศทั้งหมด 

  2.  วันที่ 13 ธันวาคม  2554  นักศึกษาชาวกัมพูชาจํานวน  5  คน  ทีส่อบผ่านข้อเขียนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ   มาสอบสมัภาษณ์  ณ  วิทยาลัยฝึกหัดครู
อนุบาล  ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่าน  จํานวน  2  คน  ดังนี้  Mr.Moeun Sarem  และ  Mr.Ros Channara 

  3.  ระหว่างวันที่  12  มีนาคม  2555 – 26  พฤษภาคม  2555  นักเรียนทุนดังกล่าวจะเรียนภาษา
และวัฒนธรรมไทย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  4.  วันที ่ 28  พฤษภาคม  2555  คณะศิลปศาสตร์จะรับนักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลับมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การมอบน้ําดื่มแด่วัดหนองป่าพง     
   ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   ได้เป็น
หน่วยประสานงานและเป็นศูนย์กลางในการพักสิ่งของบริจาคในเขตอีสานใต้  และมีน้ําด่ืมจํานวนหนึ่งคงเหลือจากการ
บริจาค  ดังนั้น  คณะจึงได้มอบน้ําด่ืมแด่วัดหนองป่าพง  ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีนายสุพัฒน์  เงาะปก  
เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2554   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.5  นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนได้รับทุนการศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน  คณะ
ศิลปศาสตร์  ได้รับทุนการศึกษา  รายละเอยีด  ดังนี้ 

1. นางสาวเนตรน้ําทิพย์  บุดดาวงศ์  ได้รับทุน GMS  เพื่อเรียนภาษาจีน  หลักสูตรระยะสั้น  ที่   
School of International  Programs, Kunming University, China 

2. นางสาวชญาพร  ต้ังวันเจริญ  บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  ปีการศึกษา  2554  ได้รับทุนรฐับาล 
จีน  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาการสอนภาษาจีน  ที ่Yunnan  Normal  University, China 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.6  ค่ากระแสไฟฟา้ ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2554 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ    แจ้งที่ประชุมทราบค่ากระแสไฟฟ้า ประจําเดือน
พฤศจิกายน  2554  เป็นเงิน  138,608.29  บาท   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบและเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการประหยัดไฟฟ้า ที่
ประชุมเสนอให้จัดทําข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน  ลงในเว็บไซต์คณะ   

 

1.7  กําหนดการคัดเลือกนักศึกษาในระบบโควตา     
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกําหนดการคัดเลือกนักศึกษา
ในระบบโควตา  ประจําปีการศึกษา  2555  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

ลําดับที ่ รายการ วันที ่
1 สอบสัมภาษณโ์ควตารับตรง 10  ก.พ. 2555 
2 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โควตา 14  ก.พ. 2555 
3 ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิในระบบรับเข้า 

(www.entry.ubu.ac.th) 
15 ก.พ. - 1  มี.ค. 2555 
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ลําดับที ่ รายการ วันที ่
4 สอบ O-Net, A-Net   ประจําปีการศึกษา 2554 18 – 19  ก.พ. 2555 
5 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2555 3 – 6  มี.ค. 2555 
6 ยืนยันสิทธ์ิผ่านระบบ Clearing house (ต้องทําทุกคน) 11 – 17  มี.ค. 2555 
7 รับสมัคร Admissions  ประจําปีการศึกษา 2555 11 - 20  เม.ย. 2555 
8 สอบสัมภาษณ ์Admissions  ประจําปีการศึกษา 2555 14 - 16  พ.ค. 2555 

 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.8  ทุนอาเซยีนศึกษา (International Masters in ASEAN Studies)       
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสํานักงานเลขานุการเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน  (ASEAN University Network)   ซึง่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน   ส่งเสริมความร่วมมือใน
ระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาคอาเซียน      และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์  สภาพเศรษฐกิจสังคม  และวัฒนธรรมของอาเซียนอันนําไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนร่วมกัน  
สํานักงาน ฯ  จึงประกาศให้ทุนอาเซียนศึกษา  (International Masters in ASEAN Studies)   ใหแ้ก่นักศึกษา  
อาจารย์และบุคลากร  เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตด้านอาเซียนศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยมาลายา  กําหนด
ระยะเวลา  1 ปี   ต้ังแต่เดือนกันยายน  2555   โดยงานวิชาการคณะได้นํารายละเอียดของทุนประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์คณะแล้ว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.9  การจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศกึษา คณะศิลปศาสตร ์    
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของงานกิจการ
นักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1.  โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปจัฉิมนิเทศ  ดอกจานช่อที่ 12  ซึ่งจะจัดในวนัที่   24   

กุมภาพันธ์   2555  ณ  โรงละครคณะศิลปศาสตร์ 

  2.  การจัดงานเครือข่ายประกันคุณภาพ  ระดับนักศึกษา  ซึ่งจะจัดในวันที่  30  มกราคม  2555   

ณ ห้องประชุมดอกจาน 4 อาคารปฏิบัติการทางภาษา  โดยมีมหาวิทยาลยัที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลยั 

ราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่วนคณะอื่นๆ  ที่เข้า 

ร่วมงาน  ได้แก่  คณะรฐัศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะบริหารศาสตร์   

  ในการนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กรรมการทุกท่านทราบ และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
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1.10  การจัดสรรห้องเรียนเพิ่มเติม     
  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้มีการปรับปรุงห้อง 

ภายในอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เพื่อจัดสรรเป็นห้องเรียนเพิ่มเติม  จํานวน  2  ห้อง  คือ  ห้อง  ILC  101   
และห้อง ILC 102  มีจํานวนที่นั่งห้องละ  50  ที่นั่ง 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศลิปศาสตร์   ครั้งที่  11 / 2554   
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  11 / 
2554   

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้ง
ที่  11 / 2554   
 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
                     

3.1  การพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์     
   ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินตนเองและประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ 

กรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ตามท่ีได้ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

11/2554   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้บางส่วน  และมอบหมายให้คณุฐิตินันท์   ภูนิคม  สําเนา 

ให้กรรมการประจําคณะทุกท่าน  เพื่อกรอกแบบประเมิน ฯ และส่งคืนภายในวันที่  20  มกราคม  2555 
 
 

3.2  การเปิดรบันักศึกษาโควตานักกีฬา 
                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจําคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  11/2554     ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการว่าคณะควรจะมีการรับนักศึกษาโดย 

โควตานักกีฬา  นั้น  ขอให้กลุ่มวิชาพลศึกษา  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  จัดทําเกณฑ์การรับนักศึกษาดังกล่าว  เพื่อเป็น 

แนวทางให้กับหลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป  
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การเข้ารว่มหลักสูตร “คณบดเีพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans For Change : DFC)  รุ่น 1   
      ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans For 
Change : DFC)  รุ่น 1  ซึ่งจะจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ  ร่วมกับ DAAD  (German Academic Exchange 
Service)  ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  เพื่อสรา้งความรู้  ความเข้าใจ  ตลอดจนทักษะในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงคณะให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล   ค่าลงทะเบียน  คนละ  250,000  บาท    

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 

 

4.2   การเสนอผลงานของบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ  ประจําพทุธศักราช  2555  
   ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอผลงานของบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของ
ชาติ  ประจําพุทธศักราช  2555  ตามท่ีคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี 
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคล  หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ  ประจําปี 2555  เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

   1.  เป็นผลงานที่บุคคล หน่วยงาน  โครงการทั้งภาครฐั  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  ได้กระทํา
จนเห็นผลงานที่เด่นชัด เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ สามารถยดึถือเป็นแบบอย่างได้ 

   2.  ผลงานที่กระทําต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและเป็นผลงานที่สามารถ
ดําเนินการต่อไปในอนาคต 

   3.  บุคคลเจ้าของผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีความประพฤติดีมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การครองตนอย่างเหมาะสม  เป็นปูชนียบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไปได้  
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 
 

4.3  การขอพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์อันเปน็ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจาํปี 2555   
ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสรญิยิง่ 

ดิเรกคุณาภรณ์  ประจําปี  2555  ซึ่งคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน ฯ จะต้อง 

กระทําความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา  และประชาชน    หรือกระทําความดี 

ความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ          
 

4.5  การพิจารณาเทียบรายวิชา  142 1203  ภาษาอังกฤษสําหรับนกัวิทยาศาสตร ์  
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่คณะวิทยาศาสตร์  ได้
ดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนรายวิชา  142 1203   ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์   ซึ่งเป็นรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปกลุม่ภาษา  พบว่ามีนักศึกษาทียั่งไม่ผ่านรายวิชาดังกล่าวจํานวนหนึ่ง  อีกทั้งรายวิชาดังกล่าวเปิดสอน
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เฉพาะภาคต้น ในแต่ละปีการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และนักศึกษาที่ตกค้างสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเทียบได้  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสสําเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอใหค้ณะศิลปศาสตร์พิจารณาการเทียบรายวิชา   

ดังนี้ 
 

รายวิชาตามหลักสูตรเก่าใช้ ก่อน พ.ศ. 2552 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2552 
1. 1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร ์ 1. 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

2. 1421 302  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ทั้งนี้  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว  จึงขอเสนอมติที่ประชุม
สาขาวิชา ฯ  เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2554   ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์พิจารณา  ดังนี้ 

   1.  กรณีที่นักศกึษาในหลักสูตรเดิมที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์  มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการเปิดรายวิชา  คณะศลิปศาสตร์จะพิจารณาเทียบรายวิชา  1421 208  
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  กับวิชา 1421 203  ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 

   2.  กรณีที่นักศกึษาในหลักสูตรเดิมที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร์  มีจํานวนมากเพียงพอต่อการเปิดรายวิชา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์จะ
พิจารณาเปิดรายวิชา 1421 203  ภาษาอังกฤษสําหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร์   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

4.5   ค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการเตรยีมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประจําปีการศึกษา  2555   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ประจําปีการศึกษา  
2555  ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์เพื่อเป็น
วิทยากรในโครงการดังกล่าว  และงานวิเทศสัมพันธ์ ฯ  ได้แจ้งขอใช้อัตราค่าตอบแทนวิทยากรในอัตรา  600 บาท/
ช่ัวโมง  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  จึงขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากร  ในอัตรา  500 
บาท/ช่ัวโมง  และมอบใหศู้นย์บริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์  เป็นจํานวน  100  บาท 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.6  ขออนุมัติแก้ไขรหัสวิชาเอกเลือกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551    
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติแก้ไขรหสัวิชาเอก 

เลือกในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551  เนื่องจาก 

รหัสรายวิชาเอกเลือกรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    หลักสูตร 
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ปรับปรุง  พ.ศ.2551  มีความซ้ําซ้อนกับรายวิชา 1421 403  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศกีษาศิลปประยุกต์และการ 

ออกแบบ 2  ซึง่ส่งผลต่อการบริหารจัดการการเรียนการสอน  ดังนั้น  จงึขออนุมัติแก้ไขรหัสรายวิชา  ดังนี้   
 

รหัสวิชาเอกเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร (เดิม) รหัสวิชาเอกเลือกตามโครงสร้างหลักสูตร (แก้ไข) 
1421 403  ภาษาและการใช้เหตุผล 1421 345  ภาษาและการใช้เหตุผล 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
  

4.7  ขออนุมัติโครงการจัดร่างทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาสาขาวิชาภาษาไทย  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการจัดร่างทํา 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  ตามท่ีหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  ได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าว  
ในปีงบประมาณ  2554  เป็นจํานวน  30,000  บาท  และได้ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตร ฯ บางส่วนแล้ว  และได้ส่งใช้
ใบสําคัญเป็นจํานวนเงิน  2,399  บาท  หลังจากนั้นได้รับอนุมัติให้เลื่อนการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทยออกไปเสนอในปี  2555  (รับนักศึกษาในปีการศึกษา  2556)  ดังนั้น ทางหลักสูตร ฯ  จึงขออนุมัติส่วนต่างที่ยัง
เหลือจํานวน  27,601  บาท    เพื่อดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยให้เสร็จสิ้นต่อไป 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.8  การพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง  นโยบายการจัดการเรยีนการสอน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์  เรื่อง   

นโยบายการจัดการเรียนการสอน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานวิชาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะ  และเสนอใหค้ณบดีลงนามต่อไป 

  

4.9  การขอยกเวน้รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน เพื่อให้นักศกึษาลงทะเบยีน ภาคการศึกษา 2/2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นรายวิชาที่ต้องเรียน 

มาก่อน เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2554    ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์  ได้อนุญาตให้นักศึกษาคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์  ที่จะสําเรจ็การศึกษาในภาคการศึกษา  2/2554  จํานวน  2  คน  ได้แก่ นายโอภาส  นัยเนตร   

และนายศุภกร  จวนสาง  ซึ่งเป็นนกัศึกษาในหลักสูตรเก่าที่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  3   

รายวิชา  สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1421 302  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แต่เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหลักสูตรใหม่   ซึ่งกําหนดใหน้ักศึกษาต้องผ่านรายวิชา 1421 208   ภาษา 

อังกฤษเชิงวิชาการมาก่อน ดังนั้น  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกจึงขออนุมัติยกเว้นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 

คือ  1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  สําหรับนักศึกษาทั้ง 2 คน  ข้างต้น 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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4.10  การพิจารณาการจ้างอาจารยผ์ู้สอนวิชาพลศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการจ้างอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา   

จํานวน  1  อัตรา  ตามท่ีได้แจ้งให้กลุม่วิชาพลศึกษาทราบว่า   นักเรียนทุนนักเรียนทนุซึ่งยังไม่มีต้นสังกัด  ที่กําลัง 

ศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เลือกมหาวิทยาลัยนครพนมเปน็ 

ต้นสังกดัแล้วนั้น  และในภาคการศึกษา  2/2554   กลุ่มวิชาพลศึกษาได้จ้างอาจารย์ในพื้นที่มาช่วยสอนเป็นอาจารย์ 

พิเศษ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 10/2554  นั้น   เพื่อให้การจดัการเรียนการ 

สอนในรายวิชากลุ่มพลศึกษา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ดังนั้น    จึงขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา  

จํานวน  1  อัตรา  ในปีการศึกษา  2555 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่รับอาจารย์พลศึกษาเพิ่ม  เนื่องจากจาํนวนภาระงานและการจ้าง 

อาจารย์พิเศษในปัจจุบันสอดคล้องกัน  ทั้งนี ้ อนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษตามความจําเป็นตามรายกรณี   
 

4.11  การขออนุมัติโครงการในรายวิชา / หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการในรายวิชา / 
หลักสูตร  งบประมาณเกิน 20,000  บาท  จํานวน  2  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 

ช่ือโครงการ  (เดือนที่จัด) ผู้รับผิดชอบ วันจัดโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

1.  โครงการนิทรรศการและแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น   นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน์  26  มกราคม  2555 48,600 

2.  โครงการค่ายภาษาญี่ปุ่น นางสาวกัญญภัทร์  คําโท 4  มีนาคม  2555 47,440 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  และมีข้อเสนอโดยขอให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคด ี

ตะวันออก  แจ้งต่อที่ประชุมสาขาวิชาอีกครั้งว่าโครงการในลักษณะนี้ควรเขียนขอโครงการงบประมาณจากโครงการ 

บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยเป็นลําดับแรกก่อน  คณะและหลักสูตรตามลําดับ  และเสนอให้มีมาตรการในการ 

จัดทําเกณฑ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการที่ใช้เงินหลักสูตรด้วย 
 

4.12  การขออนุมัติโครงการพัฒนางานวจิัยคณะศลิปศาสตร ์
  ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติโครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม 
ผลิตวารสารศลิปศาสตร์ ปีที ่8  จํานวน 3 เล่ม  (มกราคม – ธันวาคม  2555)  งบประมาณ  200,000  บาท  เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของคณะ และเป็นเวทีวิชาการสําหรับนักวิชาการทั่วไป  อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ   
 

เลิกประชุมเวลา    13.20  น. 
        


