
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  2 / 2557 

วันศุกร์ที่  25  กรกฎาคม  2557  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

 
 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7.  นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ               รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์      กรรมการ 
8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
9.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ติดราชการ 
2. นายราม  ประสานศักด์ิ    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  ติดราชการ     ลากิจ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 
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ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - 
ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาขออนุมัติตัดเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 (ช่วงพเิศษ)   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติตัดเกรด ภาคการศึกษา  1/2557  
(ช่วงพิเศษ)  โดยนําเสนอเกรดของสาขาวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชามนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี 
ตะวันตก  และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก  ตามลําดับ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

4.2  การดําเนนิการเกี่ยวกับวิชาโทภาษาจนี      
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับวิชาโทภาษาจีน ซึ่งหลักสูตร 

ภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้เสนอข้อมูลดังนี้ 
1. ภาคการศึกษา 1/2557 ไม่เปิด ภาษาจีน 1 เพื่อดําเนินการงดเปิดวิชาโท และเปิด วิชาภาษาจีน 2  

ภาษาจีน 3 ภาษาจีน 4  เพื่อสอนวิชาโทสําหรับนักศึกษาที่เหลือ โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาในแต่ละชั้นเรียนไม่เกิน 
35 คน 

2. กรณีต่างคณะหรือต่างหลักสูตร ขอให้เปิดสอนชั้นพิเศษ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนตามอัตราที่ 
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. กรณีต่างคณะและต่างหลักสตูรขอให้เปิดสอนสําหรับช้ันเรียนปกติ  หลกัสูตรยินดีให้นกัศึกษา 
ลงทะเบียนเรียนได้ตามวิชาที่เปิดสอน และตามจํานวนที่จํากัดไว้ หากต้องการให้รับเพิ่มหรือเปิดช้ันเรียนเพิ่ม ขอใหจ้่าย 
ค่าตอบแทนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะแล้ว 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

4.3  การเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มสําหรับวิชาภาษาจนี 2 และภาษาจนี 3   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดกลุ่มการเรียนเพิ่มสําหรับวิชาภาษาจีน 2  

และภาษาจีน 3  ของหลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  โดยให้ยึดหลักการเบิกจ่ายตามแนวปฏิบัติของคณะ 
 

4.4  การพิจารณารายชื่อผูแ้ทนเพื่อเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีการศกึษา 2557 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้แทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2557   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ ดังนี้   
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1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจนัทร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ 
3. นายจักรเรศ  อิฐรัตน์ 
4. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 
5. นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเล็กซานเดอร์ 
6. นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ 
7. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร 
 

4.5  การรับรองการสําเร็จการศกึษานักศึกษาปริญญาโท  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษานักศึกษาปริญญาโท   

ในภาคการศึกษา  2/2556  จํานวน  4  ราย คือ 
1. นางสาวพรมาส  วราภิรมย์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
2. นางอาลีน  อินธิเสน  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
3. นายนราสิทธ์ิ  เสนาจันทร์  สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
4. นางสาวปิยะนุช  สิงห์แก้ว  สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
-  
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  หารือเก่ียวกับการเสนอโครงการในหลักสูตร/รายวิชา 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอกิจกรรมในหลักสูตร/รายวิชา โดย 
นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  อาจารย์ในสาขาวิชาได้ฝากเสนอว่าคณะจะสามารถเปิดรับการเสนอกิจกรรมในหลักสูตร/ 
รายวิชา  เป็น 2 รอบต่อภาคการศึกษาได้หรือไม่ 
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และจะแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลที่ต้องให้เสนอโครงการฯ เพียง 
รอบเดียว ในที่ประชุมบุคลากร วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
 

6.2 กรอบอัตราอาจารย์ชาวไทย สาขาวชิาสังคมศาสตร ์
   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบมติทีป่ระชุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์  เมื่อวันที่ 24   
กรกฎาคม  2557  ว่าที่ประชุมมีมติใหค้งอัตราอาจารย์สังคมศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา ไว้ที่สาขาวิชาเช่นเดิม   
   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติขอให้สาขาวิชาสังคมศาสตร์ทบทวนมติอีกครั้ง  โดยคณบดีจะเข้าไปช้ีแจง 
ในสาขาวิชาเพื่อแจ้งให้ทราบเหตุผลในการจดัสรรอัตราให้หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

 

เลิกประชุมเวลา    14.20  น. 


