
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  4 / 2555 

วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2555   เวลา  15.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

5.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

6.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

7.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  ลาพักผ่อน 
2.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ติดราชการ 

3.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก        ติดราชการ 

4.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    ติดราชการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์                                           ติดราชการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 

3.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    15.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 

 
ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     

- 

 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาทนุการศกึษาภายใต้โครงการพระราชทานความชว่ยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศกึษา  2556  
  ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศึกษา  2556 

โดยมีค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)  ในการมอบทุนการศึกษาดังนี้ 

1. ค่าบํารุงและธรรมเนียมการศึกษา  (ได้รับการยกเว้นจากมหาวิทยาลัย) 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง     จํานวน 5,000  บาท / คน / เดือน 

3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา จํานวน 8,000  บาท / คน / ปี 

4. ค่าประกันสุขภาพ   จํานวน 2,000  บาท / คน / ปี 

5. ค่าต่อวีซ่า  (ตามจ่ายจริง) 

6. ค่าที่พัก (ค่าใชจ้่ายตามท่ีคณะผู้มอบทุนเป็นผู้จัดหา) 

7. ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกมาถึง (จ่ายคร้ังเดียว)  จํานวน  6,000  บาท 

โดยให้คณะส่งผลการพิจารณาไปยังงานวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่  10  พฤษภาคม  2555   

ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในปีการศึกษา  2555    

คณะได้มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ   แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศึกษา  2555  จํานวน  2 ทุน  ซึ่งนักศึกษากัมพูชา 

จะเดินทางมาคณะ ในวันที ่ 19  พฤษภาคม  2555   แต่จะเริ่มศึกษาในภาคการศึกษา  2/2555   ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตลอด 

หลักสูตร  จํานวน  3  ปี   ประมาณคนละ  221,700  บาท    จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษา 

กัมพูชาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา     ของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศึกษา  2555  พร้อมด้วย 
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  ในการนี้  ที่ประชุมจึงได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.  การพิจารณาทุนการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีการศึกษา  2556   

  2.  การพิจารณาการทําประกันสุขภาพ  ให้แก่นักศึกษากัมพูชาที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ 

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช 

กุมารี  ประจําปีการศึกษา  2555  โดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอข้อมูลการทําประกันสุขภาพ   

ประกอบด้วยค่าประกันสุขภาพ  อุบัติเหตุ และประกันชีวิต  คนละประมาณ  5,690  บาท 

  3.  การพิจารณาจัดทําสัญญารับทุน จะสามารถดําเนินการได้ในลักษณะใด 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

  1.  ให้ชะลอการมอบทุนการศกึษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร 

กัมพูชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจาํปีการศึกษา  2556  ไปก่อน 

  2.  อนุมัติในหลักการ  และให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ     พิจารณาเงื่อนไขการ 

ทําประกันสุขภาพให้คลอบคลุมและคุ้มค่า 

  3.  ให้จัดทําสญัญารับทุนเชน่เดียวกับนักศึกษาลาวที่ได้รับทุนจากสํานักงานความร่วมมือเพื่อการ 

พัฒนาระหว่างประเทศ  (สพร.) 

  

ระเบียบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   

5.1  การขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา  ดังนี้ 
  

หลักสูตร / คณะ รายวิชาที่ขอเทียบ หมายเหตุ 

หลักสูตรภาษาไทยและ
การสื่อสาร  / 

คณะศิลปศาสตร์ 

1411 102 ภาษาไทยธุรกิจ 
(Business Thai)  3(3-0-6)    
(เป็นรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

1411 102 ภาษาไทยธุรกิจ    
(Thai for Business)  3(3-0-6) 
(เป็นรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) 

เนื้อหามีความซํ้าซ้อนกัน
มากกว่าร้อยละ 90       
(รวมวิชาเอกเลือก และวิชา
โทเลือก) 
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หลักสูตร / คณะ รายวิชาที่ขอเทียบ หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์ 1439 101 กิจกรรมพลศึกษา 2 
(Physical Education Activity II) 
1(0-2-1) 

1439 100 การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ   (Exercises   for 
Health)  1(0-2-1) 

ขอเทียบรายวิชาสําหรับ น.ส.
เพียรพร รื้อเรือง   นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร์ 
ท้ังนี้   ในเบื้องต้นหัวหน้า
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ให้
ข้อมูลว่า รศ.พจน์ ไชยเสนา 
หัวหน้ากลุ่มพลศึกษา เห็นว่า
ท้ังสองรายวิชาสามารถเทียบ
กันได้ 

 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

 

เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 
 
 
 

        


