
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  2 / 2555 

วันอังคารที่  13  มีนาคม  2555   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย   กรรมการ 
3.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 
8.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 
9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
10.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 
11.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์      ติดราชการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นางสาวจีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 
5.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
6.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา 
7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
8.  นางนุชนารถ  โหตระไวศยะ   บุคลากร 
9.  นายวิชชุภงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- 
 

ระเบียบวาระที่ 2      รับรองรายงานการประชุม     

- 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   การกํากับติดตามการดําเนินงานของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
   ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการกํากับและติดตามการดําเนินงานของผู้บริหาร 
คณะศิลปศาสตร์  ใหม้ีประสทิธิภาพ  จึงเสนอว่าในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  แต่ละครั้ง  ควร 
จะมีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร   
   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

 

4.2  อาสาสมคัรชาวเกาหล ี  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการที่คณะได้ขอรับ 

อาสาสมัครชาวเกาหลี  จาก  Korea  International  Cooperation  Agency  (KOICA)   เพื่อมาทําการสอนภาษา 
เกาหลีที่คณะ ในปีการศึกษา  2555  นั้น  อาสาสมัครดังกล่าวจะมาปฏิบัติงานที่คณะประมาณ  2  ปี  โดยเริ่มปฏิบัติ 
งานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557   จึงขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับภาระที่จะมอบหมาย 
ให้กับบุคคลดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย ดังนี้ 
  -  เสนอให้เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาเกาหลี / วิชาเลอืกภาษาเกาหลี 
  -  เสนอให้มีการเชิญอาสาสมคัรชาวเกาหลี  เพื่อให้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี  กับ
นักศึกษาในรายวิชาภาษาเวียดนาม  ภาษาจีน  และภาษาเขมร 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้งานวิชาการคณะ   พิจารณาภาระงานอาสาสมัครชาว 
เกาหลีต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอื่น ๆ   
5.1  การขออนุมัติโอนย้ายสาขาวิชา  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติโอนย้ายสาขาวิชา   ของนางสาว 
อัญชลิกา  นิยมวงษ์    นกัศกึษาชั้นปีที่  3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาสังคม   คณะศิลปศาสตร์   ขอ 
โอนย้ายไปหลักสูตรบริหารธุรกิจ    สาขาการตลาดคณะบริหารศาสตร์     ซึ่งผ่านการพจิารณาอนุมัติให้บุคคลดังกล่าว 
โอนย้ายได้  จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาสังคม  เรียบร้อยแล้ว 
 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 5.2  การศึกษาดูงาน ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา   
                    นางนีลนารา  ศรีสําราญ   นักวิชาการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าผู้บริหารและบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  จํานวน  42  คน  จะมาศึกษาดูงานที่คณะศิลป
ศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานด้านการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  หลักสูตรการ
ท่องเที่ยว  และงานวิจัย  ในวันอังคารที่  20  มีนาคม  2555  ระหว่างเวลา  11.00 – 12.00  น.   ณ   ห้องประชุม
ดอกจาน  4 
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  การจัดโครงการอบรมให้ความรู้  ด้านการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554  
                    ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดโครงการอบรมให้ความรู้  ด้านการดําเนินงานด้านประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554   เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ 
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา   ในช่วงพฤษภาคมและมิถุนายน  2555    โดยโครงการจะจัดในวันที่  21   
มีนาคม  2555  เวลา  13.30  - 16.30  น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ในการนี้  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  การส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 
                    ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555  จะส่งหลักสูตร ฯ   ให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ฯ  
ได้  ในเดือนพฤษภาคม  2555  เนื่องจากไม่สามารถส่งหลักสูตร ฯ  ได้ทันในการประชุมสภามหาวทิยาลัย ในวันที่  14   
มีนาคม  2555   
                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

 

เลิกประชุมเวลา    14.40  น. 
 
 
 

            


