
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ 3 / 2555 

วันพฤหสับดีที ่ 29  มีนาคม  2555   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  3  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 

3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

6.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

7.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

9. นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์        กรรมการ 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ติดราชการ 

2.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 

3.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 

4.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  
ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้  จึงมอบหมายให้นายทรงพล  อินทเศียร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธาน
กรรมการแทน   โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การแจ้งจาํนวนผู้ยืนยันสิทธิเ์ขา้ศึกษาต่อผ่านระบบ  Clearing House ประเภทโควตารบัตรง ประจําปี
การศึกษา 2555 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะ   ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา พ้ืนที่บริการ ภาคอีสาน และภาคอื่น ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่  10 
กุมภาพันธ์  2555 นั้น  มหาวิทยาลัยได้แจ้งจํานวนผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์  ผ่านระบบ  Clearing 
House ประเภทโควตารับตรง ประจําปีการศึกษา 2555 ข้อมูล ณ วันที่  22 มีนาคม  2555  รายละเอียดดังนี้ 

 

สถานะ เปรียบเทียบ หลักสูตร 

ไม่ยืนยัน
สิทธ์ิ 

ยืนยัน
สิทธ์ิ 

สละสิทธ์ิ รวม ร้อยละยืนยัน
สิทธ์ิ 

ร้อยละสละสิทธ์ิ +    
ไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

1. การท่องเที่ยว - 31 1 32 96.88 3.13 

2. การพัฒนาสังคม - 32 - 32 100 0 

3. นิเทศศาสตร์ - 31 - 31 100 0 

4. ประวัติศาสตร์ - 29 - 29 100 0 

5. ภาษาจีน - 38 - 38 100 0 

6. ภาษาญี่ปุ่น - 36 - 36 100 0 

7. ภาษาไทยและการสื่อสาร - 29 1 30 96.67 3.33 

8. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 17 - 18 94.44 5.56 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้ฝ่ายวิชาการ สรุปข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจํานวน 

ผู้สมัคร ผูม้าสมัภาษณ์  และจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 

1.2 ผลการสรรหาคณะกรรมการประจาํคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย ์

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการประจําคณะ    ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 

จํานวน  2  ท่าน   ได้แก่  นายมิตต  ทรัพยผ์ุด  และนายนพพร  ช่วงชิง   ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง  นั้น  ซึ่งคณะได้ 
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ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยใช้วิธีการเสนอชื่อ   

เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2555   นั้น  ปรากฏว่า นายราม  ประสานศักด์ิ    และนางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ได้รับ 

การเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการประจําคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์   ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2555  จนถึงวันที่   

31  มีนาคม  2557 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     

- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2554  รอบ 2 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติตัดเกรด  ภาคการศึกษา  2/2554  รอบ 2  

จํานวน  45  รายวิชา  โดยหัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขาเป็นผู้นําเสนอเกรด   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ดังนี้ 

 

ลําดับ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มการเรียน  
1 1411101 ภาษาไทยและการสื่อสาร  1 
2 1411102  ภาษาไทยธุรกิจ  1 
3 1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย  2 
4 1411160 บรรณาธิการกิจ  1 
5 1411211 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ  2 
6 1411216 การเขียน 1 1 
7 1411234 ความหมายในภาษาไทย  1 
8 1411235 โครงสร้างประโยคในภาษาไทย  1 
9 1411346 ภาษาถิ่น 1 
10 1411360 วรรณกรรมวิจารณ์ 1 
11 1411490 การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  1 
12 1413102 ภาษาเวียดนาม2 1 
13 1413202 ภาษาเวียดนาม 4 1 
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ลําดับ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มการเรียน  
14 1413302 การเขียนงานวิชาการภาษาเวียดนาม  1 
15 1413341 วรรณกรรมเวียดนาม  1 
16 1413404 การแปลภาษาเวียดนามเพื่อการเป็นล่าม  1 
17 1413407 การสอนภาษาเวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ  1 
18 1416102 ญี่ปุ่น 2 1-2 
19 1416202 ภาษาญี่ปุ่น 4  1-2 
20 1421002 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ 2 1 
21 1421100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนกัศึกษาศิลปะศาสตร์  1 
22 1421212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1 
23 1421304 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนักศึกษามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
1-2 

24 1416462 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับล่าม  1 
25 1421331 การสื่อสารในกลุ่มชนข้ามวัฒนธรรม  1-3 
26 1421337 วรรณกรรมเด็กและเยาวชน 1 
27 1421341 การสื่อสารในกลุ่มชนข้ามวัฒนธรรม  1-2 
28 1421404 หัวข้อศึกษาพิเศษภาษาอังกฤษศึกษา 1 
29 1421406 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
1-3 

30 1421410 ศิลปะการใช้เสยีงและการสื่อความ 1 
31 1421440 แนวคิดโลกร่วมสมัย  1-2 
32 1421490 การศึกษาอิสระ  1-30 
33 1424202 ภาษาฝรั่งเศส 4 1 
34 1431110 ภูมิปัญญาและพฤติกรรมมนษุย์  1 
35 1435100 ดนตรีกับชีวิต 1-2 
36 1439101 กีฬาเพื่อสุขภาพ  13-14, 19 
37 1441100 มนุษย์กับสังคม  2 
38 1441311 การศึกษาค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ 2  1-2 
39 1442100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  1-3 
40 1443201 กฎหมายธุรกิจ  1-2 
41 1451204 สื่อกับการพัฒนา  1 
42 1451215 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  1 
43 1451232 ยุติธรรมชุมชน  1 
44 1451304 สันติศึกษา 1 
45 1451482 การศึกษาอิสระทางสังคมศาสตร์  

 
1 

 
  ทั้งนี้  รายวิชาที่ส่งเกรดหลังวันที่  29  มีนาคม  2555  ให้ถือเป็นการส่งเกรดล่าช้า   
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4.2   การขออนุญาตเปิดรายวิชาและขอประมวลรายวชิา ประจาํภาคการศึกษา 1/2555 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษ  ประจําภาคการศึกษา  1/2555    อีกทั้งขออนุญาตเปิดรายวิชาและขอประมวล 

รายวิชา  ด้วย  ซึ่งงานวิชาการได้สําเนาแจ้งสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาแล้ว  และสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้ขอ 

หารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการ  ในรายวิชากีฬาเพื่อสุขภาพ  เนื่องจากมีการใช้หลักสูตรเดยีวกัน ดังนั้น ก็ควร 

จะมีการบริหารจัดการรายวิชาโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน กับคณะศิลปศาสตร์  เช่น  การตัดเกรดนักศึกษา  จํานวนรับต่อ 

กลุ่มการเรียน  เป็นต้น 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม  และ 

มอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการสอบถามมหาวิทยาลัยถงึแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิทยาเขตมุกดาหารต่อไป   

 

ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การขอเพิ่มรายวิชาโทเลือกในหลักสตูรการท่องเทีย่ว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่หลักสูตรการท่องเที่ยวได้มีการเปิดการเรียน 

การสอนในหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ซึ่งเริ่มใช้กับนักศึกษารหัส 54  แต่ 

เนื่องจากหลักสูตรฉบับปรับปรุงได้มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น  

ดังนั้น  จึงขอเพิ่มรายวิชาโทเลือกในหลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  จํานวน  15  รายวิชา  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 

 
5.2  หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษชาวจีน  ประจําปีการศึกษา 2555  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์พิเศษชาวจีน ประจําปีการศึกษา 2555  เนื่องจากในปีการศึกษาดังกล่าว หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารเปิด 

รายวิชาศึกษาทั่วไปและนางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล     อาจารย์ประจําหลักสูตรมีแผนในการลาศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอก  เป็นเหตุให้หลักสูตรภาษาจีน   มีภาระงานที่เพิ่มขึ้น   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ   เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายน  2555   จะมีอาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อและนักเรียนทุนของคณะ   กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน   ได้แก่ นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ    และนางสาว 

สุวภัทร จันทรพ์วง    

  ทั้งนี้  อาจารย์ในหลักสูตรสามารถเกลี่ยรายวิชาในกลุ่มได้  และสามารถเบิกค่าสอนเกินได้   ในกรณีที ่

นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุ่งไพศาล   จะไปศกึษาต่อในภาคการศึกษา  1/2555     หลักสูตรสามารถจา้งอาจารย์ชาวไทย 

มาสอนแบบบางเวลาได้  (part time)  แต่หากจ้างเป็นชาวต่างประเทศ   คณะจะไม่รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมใบอนญุาต 

ทํางาน (Work Permit)  และค่าธรรมเนียมวีซ่า 
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5.3  การขออนุมัติปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยว  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553   
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่หลักสูตรการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2553   ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ซึ่ง 

เริ่มใช้กับนักศกึษารหัส 54  แต่เนื่องจากหลักสูตรการท่องเที่ยวเดิมกําหนดแผนการเรยีนของวิชาภาษาที่สอง  เพียง  4 

วิชา  แต่หลักสตูรการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  มีวิชาเอกเลือกภาษาที่สอง  จํานวน  5  วิชา   ดังนั้น   

หลักสูตรการทอ่งเที่ยวจึงขออนุมัติปรับแผนการศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยว   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553      

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ประธานหลักสูตรการทอ่งเที่ยว หารือร่วมกับตัวแทนอาจารย์ที่สอน
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ทุกภาษา  เพือ่ปรับแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
อย่างคล่องตัว  และเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ครั้งต่อไป 

 
5.4  ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้านการศึกษาไทย-จีน  ประจําปกีารศึกษา 2555 – 2556 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่ออาจารย์ 

ภายในคณะเพื่อขอรับทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงด้านการศึกษาไทย-จีน  ประจําปีการศึกษา 2555 – 2556  ซึ่ง 
คณะจะต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่สนใจและมคีณุสมบัติที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของ CSC  จํานวน  1  ราย  และสํารอง  1  

ราย  ไปยังงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ภายในวันที่  17  เมษายน 2555   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

  1.  คณะขอรับการสนับสนุนทุนระดับปริญญาเอก 

  2.  หากไม่มีขอ้จํากัดเรื่องอายุ (เกิน 40 ปี)  ให้เสนอชื่อนางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  และสํารอง 
คือ นางสาววกุล  นมิิตโสภณ  แต่ถ้ามีข้อจํากัดเรื่องอายุ ให้เสนอชื่อนางสาววกุล  นิมิตโสภณ   

 

5.5  การรับครูอาสาสมคัรเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  ประจําปีการศึกษา  2555 
   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายของครูอาสาสมัครเพื่อสอนภาษาอังกฤษ  ประจาํปีการศึกษา  2555   ว่าตามที่  Mr.Brandon   Nabrasaki   

และ  Mr.Michael  Nabrasaki    อาสาสมัครตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ  

University of Hawaii at Manoa  (UBU-UH Project)  ประจําปีการศึกษา  2555  จะมาช่วยสอนในรายวิชา 1421  

210  Oral  Communication 1  ให้แก่นกัศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตร์  ในภาคการศึกษา  1/2555  ซึ่งคณะศิลป 

ศาสตร์จะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของทีพั่ก และเอกสารประกอบการสอน พร้อมจัดหาห้องทํางานและจักรยานให้แก่ 

นักศึกษา ในระหวา่งที่มาทําการสอนที่คณะ นั้น ทางอาสาสมัครทั้ง 2 คน  สอบถามว่าหากมีการพักห้องเดียวกัน คณะ 

จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าเช่าที่พักหรือไม่  เช่น ค่าน้าํประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  หาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับค่าน้ําประปา  ค่าไฟฟ้า  และค่าอินเตอร์เน็ต ว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร  และเสนอพิจารณาในที ่

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ครั้งต่อไป 

 
 

5.6  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 
                    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  ขออนุมัติผู้ช่วยในการดําเนินการหลักสูตร จํานวน 2 คน 
ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  และนางพัชรี  ลิมปิทีปราการ  
นักวิชาการศึกษา  โดยจะขออนุมัติค่าอาหารทําการนอกเวลา (OT)  ให้แก่บุคคลดังกล่าว   
                     มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    ตรวจสอบความ
คืบหน้าในการเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   หลักสูตร
ปรับปรุง   พ.ศ. 2555  พร้อมแนบความคดิเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา  และแจ้งให้ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสาร    จัดทํารายละเอียดขั้นตอนว่าจะปรับปรุงเสร็จเมื่อใด   หรือมปัีญหาติดขัดเรื่องใดบ้าง   และให้นําเสนอข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา    12.10  น. 
 
 
 

            


