
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ  6 / 2555 

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  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.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้เขา้รว่มประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

5.  นางสาวพัทนี  เจรญิทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

6.  นางสาวสินจัย  ลาพ้น    นักวิชาการเงินและบัญช ี

7.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญช ี

8.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

9.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 

 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  

- 

 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณาปรับประกาศทุนการศกึษาสําหรับอาจารยค์ณะศลิปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก พ.ศ.
2555 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับประกาศทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร ์

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555  ตามท่ีคณะได้ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสําหรับอาจารย์ 

นั้น  ปรากฏว่ามีคณาจารย์เสนอให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ฯ  อีกครั้ง  ดังนั้น  จึงเสนอให ้

ที่ประชมุพิจารณาว่าคณะจะแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวหรือไม่   ซึ่ง 

ประกอบด้วยผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับประกาศทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ.2555    และแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสําหรับ 

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555    โดยนําเสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํ 

คณะศิลปศาสตร์พิจารณาต่อไป 

 

4.2  การพิจารณาวเิคราะหข์้อมูลการเงินของคณะประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการ  ประจําป ี 2556  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของคณะประกอบการ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการ  ประจําปี  2556   โดยส่วนใหญ่คณะใช้เงินรายได้และเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
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บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ในการจ้างบุคลากรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม     

และมีการนําเสนอผ่านคอมพิวเตอร์  ในการนี้  นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ 

การเงินของคณะต่อที่ประชุม    และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ได้นําเสนอสรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2556  ต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาโครงการในปีงบประมาณดังกล่าว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานการเงินเพิ่มเติมรายละเอียดในการรายงานข้อมูล 

การเงินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และงานแผนคณะ ปรับข้อมูลแผนโครงการ ประจําปี 2556  ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ  

เสนอแนะ  ทั้งนี้  ขอใหห้ัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบว่าคณะจะจัดทําแผนโครงการ ประจําปี 2556   
 

4.3  บทบาทเชิงรุกศนูย์บรกิารวิชาการ    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาบทบาทเชิงรุกศูนย์บริการวิชาการ   ซึ่งตามประกาศ 

คณะศิลปศาสตร์  ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เกี่ยวกับการไปเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาของ 

คณะ / หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ประกาศ ณ วันที่  20  ตุลาคม  2548   และประกาศ 

มหาวิทยาลัย  เรื่องหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ที่ได้จากศูนย์บริการวิชาการ คณะศิลป 

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกาศ ณ วันที ่ 21  กรกฎาคม  2552  นั้น  ในประกาศดังกล่าวซึ่งระบุภาระ 

หน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการ  ไม่มคีําว่า การแปล  และปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องศูนย์บริการวิชาการ คือ คุณ 

พัชรี  ลิมปิทีปราการ  นักวิชาการศึกษา  ซึง่ปัจจุบันดูแลงานหลักสูตรและงานวิชาการอื่น ๆ ของคณะ  ซึ่งถอืว่ามีภาระ 

รับผิดชอบค่อนข้างมาก  จึงขอเสนอประเด็นพิจารณาต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. คณะควรมีการปรับเปลี่ยนภาระงานบริการวิชาการของศูนย์หรือไม่  และการให้บริการวิชาการ 

ลักษณะใดจึงต้องผ่านศูนย์บริการวิชาการ 

2. ภาระงานบริการวิชาการศูนย์ควรอยู่ในความรับผิดชอบของงานใด 

3. ค่าตอบแทนการบริการวิชาการตามประกาศเหมาะสมหรอืไม่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

1.  เห็นควรใหป้รับประกาศ 

2.  ให้รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการศูนย์ต่อไป 

3.  ให้ต้ังคณะทํางานศึกษาปัญหาและรูปแบบการต้ังศูนย์บริการวิชาการและการแปล  โดยมอบหมาย 

ให้รองคณบดีฝา่ยวิชาการและรักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  เป็นตัวหลัก  โดยสอบถามอาจารย์ในสาขาวิชาที่ 

สนในเข้าร่วมเป็นคณะทํางาน สาขาวิชาละ 1 คน 
 

4.4  โครงการอบรมระยะสัน้ คณะศิลปศาสตร์  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการอบรมระยะสั้น คณะศิลปศาสตร์  ได้แก่โครงการการอบรม 
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ภาษา การพัฒนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภูมิภาคแม่โขงและอาเซยีนระยะสั้น”  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม 

ได้แก่  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป    ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านภาษาพื้นฐานในภูมิภาค 

แม่โขง ภาษาอาเซียนและภาษาสากล ความรู้พ้ืนฐานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการเมือง  ของประเทศเพื่อนบ้าน   

รวมทั้งการพัฒนาและการเขียนโครงการและประเมินผลโครงการ  ในการนี้  ได้แนบร่างตัวอย่างโครงการฝึกอบรม 

สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร “การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ”  ซึ่งเป็น 

โครงการหนึ่งในโครงการอบรมระยะสั้น คณะศิลปศาสตร ์

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  และมอบหมายให้คณะดําเนินการต่อไป 
 

4.5  การเขา้รว่มงาน Thailand Education Expo ที่ประเทศเนปาล 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเข้าร่วมงาน Thailand Education Expo  ที่ประเทศเนปาล   

ซึ่งมหาวิทยาลยัได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ไปจดังานแสดงเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย ที ่

ประเทศเนปาล  ระหว่างวันที่  17-21  สิงหาคม  2555  ดังนั้น  งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัย   จึงได้สอบถามมายัง 

คณะว่าจะส่งอาจารย์ท่านใดเข้าร่วมงานดังกล่าวหรือไม่  โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าที่พักให้หากบุคคลดังกล่าว 

พักรว่มกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ทั้งนี้  คณะจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เข้าร่วมงาน 

Thailand Education Expo 
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

   - 

 

ระเบยีบวาระที่  6      เรื่องอื่น ๆ   

6.1  การจัดต้ังกลุม่พลศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   เสนอที่ประชุมพิจารณาภาระหน้าที่ของกลุ่มวิชาพลศึกษา  ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาพลศึกษา มีอาจารย์ทั้งหมด 5 ท่าน  รับผิดชอบในการสอนประมาณ  7  -  10  หน่วยกิต   

(14 - 20  ช่ัวโมง / สัปดาห์)  สอนนักศึกษาประมาณ  4,000  คน / ปีการศึกษา  เฉลี่ยอาจารย์ 1 ท่าน  ต่อนักศึกษา   

800  คน /ปีการศึกษา 

2. กลุ่มวิชาพลศึกษา  รับผิดชอบ  2  รายวิชา  ดังนี้ 

2.1 วิชา  1439100  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  แบ่งออกเป็น  5  รายวิชา  ได้แก่   วิชาโยคะ 

วิชาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย   วิชาแอโรบิกด๊านซ ์  วิชาว่ิงเพื่อสุขภาพ  และวิชาการฝึกด้วยน้ําหนัก 

  2.2  วิชา  1439101  กีฬาเพื่อสุขภาพ  แบ่งออกเป็น  11  รายวิชา  ได้แก่   วิชาบาสเกตบอล  วิชา 
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วอลเล่ย์บอล  วิชาฟุตบอล  วิชาเซปักตะกร้อ  วิชาดาบสากล  วิชามวยไทย  วิชามวยสากล  วิชาว่ายน้ํา   วิชาลีลาศ 

วิชาแบดมินตัน  และวิชาเทเบิลเทนนิส  

บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษา 

1.  ลงนามบันทึกต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2. นําโครงการในรายวิชาพลศึกษาเข้าพิจารณา 

3. ให้ความเห็นประมวลรายวิชา  โครงการ 

4. ประชุมเกรด 

5. ประชุมจัดตารางสอน 

6. งานอื่นๆ  ที่หวัหน้าสาขามอบหมาย 

7. กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา 

8. รับผิดชอบการเปิด-ปิด กลุ่มการเรียน (Section)  การเพิ่ม การลดวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา 

9. ให้ความเห็นเรือ่งการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการเรียน 

ในการนี้  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะควรมีการจัดต้ังกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือไม่   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีหัวหน้ากลุ่มผู้สอนรายวิชาพลศึกษาและบทบาทหน้าที่ 

ตามท่ีเสนอ  โดยให้เป็นภาระงานที่มีคะแนนประเมิน  10  คะแนน   ต้ังแต่รอบการประเมินการปฏิบัติงาน  ครั้งที่  2  

พ.ศ. 2555  และขอให้เสนอบันทึกมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

6.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการโรงละครเพิ่มเติม 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการโรงละครได้ 

พิจารณาแต่งต้ังนายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  เป็นกรรมการฝ่ายอํานวยการเพิ่มเติม  และคณะจะจํากัดบริเวณสัตว์เลี้ยงไม่ให ้

เข้าในพื้นที่โรงละคร   และประกาศให้นักศกึษาและบุคลากร  ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์   ที่ไม่ใช่ของคณะออกจากโรงละคร   

เพื่อเป็นการจัดระเบียบโรงละคร  ให้เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ 

พิเศษ  ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

6.3  สรุปผลโครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย  คณะศิลปศาสตร ์

                    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย    แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลโครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย  
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คณะศิลปศาสตร์  จัดเมื่อวันที่  26 - 29  มนีาคม  2555    โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 ของจาํนวนอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ควรมี workshop เฉพาะประเด็นนี้มากขึ้นเพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอาเซียนได้ 

 2. มีความรู้มากขึ้น ควรจัดอย่างสม่ําเสมอและมีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วมอบรมอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 3. ควรจัดบ่อย ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองของอาจารย์และบุคลากร 

 4. เนื้อเรื่องที่นําเสนอไม่น่าสนใจ ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจในสิง่ที่วิทยากรต้องการสื่อความหมาย 

 5. วันจัดไม่เหมาะสม ควรจดัช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่านี้ 

 6. มีการกล่าวถึงพื้นฐานเรื่องอาเซียนมากเกินไป ควรเน้นเรื่องการพัฒนาหัวข้อวิจัย 

 7. วิทยากรขาดการเตรียมความพร้อม การนําเสนอไม่น่าสนใจ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และเห็นควรให้มีการนําผลการดําเนินการไปเชื่อมโยงเพื่อ 

พัฒนากระบวนการโจทย์วิจัยต่อไป  และชีใ้ห้เห็นว่าคณะมีการนํามาปรับปรุงในส่วนใด 

 
เลิกประชุมเวลา    13.00  น. 
 
 
 

  

  

 
 
 

 


