
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  10 / 2555 

วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2555   เวลา  16.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 

3.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

4.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

6.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์        หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

8.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 

9.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

10.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

11.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต   สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา 

3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    16.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- 

 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่า   Mr.Katsuyuki   Takahashi   อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น   ได้บริจาค 

เงินให้แก่คณะศิลปศาสตร์   จํานวน  200,000  บาท    เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องเรียน    คณะ 

ศิลปศาสตร์   จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการใช้เงินดังกล่าว     

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์  โดยมอบหมายให้รอง 

คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ดําเนินการต่อไป 
 

4.2  การขอความอนุเคราะห์รับการบริจาควัสดุอุปกรณ ์   
ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์รับบริจาควัสดุอุปกรณ์   ซึ่งโรงเรียน 

ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ   สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่  22  ค่ายกรมพระยาดํารง 
ราชานุภาพ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ขอรับการบริจาควัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยมอบหมายให้รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร  สาํรวจจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถบริจาคได้ 
  

4.3 รายงานการเงนิไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2555)  กับงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการเงินไตรมาสที่ 3  (กรกฎาคม – กันยายน  2555)  กับ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการประจําคณะทุกท่านนําไปศึกษาก่อน   เพื่อนํา 
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มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

4.4  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงานดเีด่น ปขมท. ประจําปี 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมการพิจารณาการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนนุผู้มีผลงาน 

ดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2555   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการประจําคณะทุกท่านนําไปศึกษาก่อน   เพื่อนํา 

มาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

4.5  ข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการขอใชร้ถยนต์ของคณะศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติการขอใช้ 

รถยนต์ของคณะศิลปศาสตร์  โดยนายศักด์ิสิทธ์ิ  คณะเมือง  พนักงานขับรถยนต์คณะ   ให้ข้อมูลว่ารถยนต์คณะ  ม ี

จํานวน  2  คนั  ได้แก่  รถตู ้ และรถกระบะ 4 ประตู   ซึง่ปัจจุบันรถตู้คณะมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและอายุการใช้ 

งานมากกว่า  9  ปี   ส่งผลให้รถตู้สึกหรอตามอายุการใช้งาน    และสภาพรถไม่พร้อมในการใช้งานในระยะทางไกล   

ปัญหาที่พบ  ได้แก่  รถสตาร์ทไม่ติด  ระบบไฟฟ้าและระบบแอร์ในรถยนต์ขัดข้องบ่อยครั้ง   จึงขอเสนอให้ที่ประชุม 

พิจารณาการใช้รถยนต์ของคณะ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ใช้รถตู้คณะได้ภายในอําเภอเมืองและอําเภอวารินชําราบ  ส่วน 

อําเภออื่น ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี  ให้ใช้ได้เฉพาะงานของสํานักงานเลขานุการคณะ  ตามความจําเป็น   และไม ่

อนุญาตให้นํารถตู้ออกนอกจังหวัดอุบลราชธานี 
 

4.6  การรายงานอัตรากําลงัประจําปีงบประมาณ  2556 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานอัตรากําลังประจําปีงบประมาณ  2556 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้หัวหน้าสาขาวิชานําไปพิจารณา  เพื่อปรับข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา 

ให้เป็นปัจจุบัน   และนํามาพจิารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

4.7  การพิจารณาการเบิกกระดาษของประธานหลักสูตร   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกกระดาษของประธานหลักสูตร     

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้ทําบันทึกเสนอให้ที่ประชมุ 

พิจารณาเกี่ยวกับการเบิกกระดาษ  เนื่องจากคณะได้กําหนดให้อาจารย์สามารถเบิกกระดาษเพื่อใชส้ําหรับการทํางานได้ 

ภาคการศึกษาละ  2  รมี  นัน้  เนื่องจาก   ภาระงานของประธานหลักสูตรจําเป็นต้องใช้กระดาษเพื่อพิมพ์งานของ 

หลักสูตรในการประสานงานต่าง ๆ   มากกว่าอาจารย์ปกติ   ดังนั้น    จงึเสนอให้คณะพิจารณาเพิ่มจํานวนการเบิก 

กระดาษสําหรับประธานหลักสูตรตามสมควร 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ประธานหลักสูตร  สามารถเบิกกระดาษ   เพิม่ได้ภาคการ 

ศึกษาละ  1  รมี   
 

4.8  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ชาวไทยและชาวญีปุ่่น   
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ 

ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น  เนื่องจาก Mr.Ito Tsuyoshi  Mr.Takahashi  Katsuyuki  และนางสาวกัญญภัทร  คําโท  ได้ขอ 

ลาออกจากราชการ  นั้น    จึงส่งผลกระทบต่ออัตรากําลังและภาระงาน    ดังนั้น   หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจึงขออนุมัติจ้าง 

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นแทนอัตราที่ว่าง   ดังนี้   อาจารย์ชาวญี่ปุ่น  จํานวน  2  อัตรา   และอาจารย์ชาวไทย  จํานวน  

1  อัตรา   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  อนุมัติให้จา้งอาจารย์ชาวต่างประเทศ  จํานวน  2  อัตรา  โดยใช้เงินงบประมาณ  และอาจารย ์

ชาวไทย  จํานวน  1  อัตรา  โดยใช้เงินรายได้คณะ 

2. ให้งานบุคคลดําเนินการเปิดรับสมัครให้เร็วที่สุด  เพื่อใหส้ามารถใช้เงินงบประมาณในการจ้าง 

อาจารย์ชาวต่างประเทศ  จํานวน  2  อัตรา  และหากไม่สามารถจ้างได้ทันในช่วงเปิดภาคการศึกษา  2/2555  ขอให้ 

อาจารย์ในหลกัสูตรภาษาญี่ปุ่นชว่ยกันสอนไปก่อน 

3. ที่ประชุมเสนอว่าในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งคณะจะจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ  จํานวน 6 อัตรา 

นั้น คณะควรจะกันอัตราไว้ 1 อัตรา  เพื่อจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศชาวเวียดนาม  เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรภาษา 

เวียดนามและการสื่อสาร  อีกทั้งเพิ่มวุฒิการศึกษาในการรับสมัครเป็นวุฒิระดับปริญญาโท 
 

4.9  การขออนุมัติโครงการการเรียนรูสู้่อาเซียน   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติโครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน  ซึ่งศูนย์ 

การเรียนแบบพึ่งตนเอง  (SAC)  ขออนุมัติโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา   มีความรู ้  ความเข้าใจ   และ 

ตระหนักใน Spirit of  ASEAN  และมีเจตคติที่ดี  เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขออนุมัติงบประมาณ   

จํานวน  10,500  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. อนุมัติในหลักการ  โดยให้ดําเนินการเฉพาะค่าวัสดุ  ตํารา  และค่าสื่อ CD  VCD  DVD  เป็น 

จํานวน  5,000  บาท  โดยทาํโครงการเพื่อขออนุมัติอีกครั้ง     

2. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  หารือร่วมกับหลักสูตรต่าง ๆ  

ว่าสนใจจะจัดกิจกรรมหรือไม่  โดยใช้พ้ืนทีบ่ริเวณโถงโรงละคร หรือห้อง SAC 

  3.  ให้ SAC  ประสานกับงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอไวนิล  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเซียน  และนําไป
จัดแสดงที่ห้อง SAC 
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4.10   การพิจารณาส่งนักศึกษาและ/หรือบุคลากรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ UBU- 
UH Project 2013   

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งนักศึกษาและ/หรือ 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  UBU-UH  Project  2013  ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา    เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน 

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียน  โดยจะดําเนิน 

โครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกรกฎาคม  2556  รวมการเรียนการสอน  จํานวน  45  ช่ัวโมง  ดังนั้น  งาน 

วิเทศสัมพันธ์  จึงขอเชิญให้คณะส่งนักศึกษา และ/หรือบุคลากร  เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ  รายละเอยีดดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  จํานวนอย่างน้อย  10 – 15  คน  ต่อ 1 ห้องเรียน 

2. ขอให้แต่ละห้องเรียนระบุทักษะที่ให้ความสนใจพัฒนา  เชน่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

3. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ประมาณ 1,000 – 1,300  บาท  ต่อคน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมด)   

4. จัดหาสถานที่ทําการเรียนการสอน และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการสอน 

5. จัดเตรียมรถจักรยาน  สําหรบัผู้สอน 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการ ฯ อย่างสม่ําเสมอจนเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ประชาสัมพันธ์และสํารวจความต้องการของบุคลากร โดยให้ใช้งบ 

เดินทางไปราชการ   โครงการพัฒนาบุคลากรได้   ส่วนนักศึกษาให้รับผดิชอบค่าสมัครเอง   โดยคณะจะจัดสรร 

ห้องเรียนให้ 
 

4.11   การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ของหลักสูตรประวัติศาสตร์  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ของหลักสูตร 

ประวัติศาสตร์  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที ่ 9/2555   มมีติให้เสนอการขออนุมัติเปิดรายวิชา 

ใหม่  จํานวน  3  รายวิชา  ได้แก่  วิชาโบราณคดีในประเทศไทยก่อนพทุธศตวรรษที่  19   วิชาโบราณคดีในประเทศ 

ไทยช่วงพุทธศตวรรษที่  19-24   และวิชาภาชนะดินเผาในประวัติศาสตร์สังคมไทย  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลาง 

บริหารหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์พิจารณา  นั้น   ที่ประชุมคณะกรรมการกลางบริหารหลักสูตรคณะศลิปศาสตร์   ได้ 

พิจารณาแล้ว  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2555  มีมติเห็นชอบในหลักการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปิดรายวิชาใหม่ของหลักสูตรประวัติศาสตร์ 
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ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  การจัดงานเกษตรอีสานใต้   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในงานเกษตรอีสานใต้     

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  26  ตุลาคม  2555  ถึงวันที ่ 4  พฤศจิกายน  2555   โดยสโมสรนักศึกษาคณะ    จะได้ 

ประสานงานกับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร  เพื่อจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

   

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  การปรับประกาศการให้ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
  นายราม  ประสานศักด์ิ    ผู้แทนคณาจารย์   หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับประกาศการให้ทุน 

การศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนและช่วงเวลา 

การรับสมัคร   ซึ่งไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมการแสดงความคิดเห็นต่อประกาศทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์  คณะศิลป 

ศาสตร์  เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2555 

  ในการนี้  ประธาน  ได้ให้ข้อมูลว่าคณะได้ดําเนินการปรับประกาศการให้ทุนดังกล่าว  เรียบร้อยแล้ว 

โดยได้ดําเนินการปรับประกาศใน 2 ส่วน  ดังนี้ 

1. ปรับคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย 

2. ขยายระยะเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555   

ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะแล้ว 

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  

 
เลิกประชุมเวลา    17.45  น. 
 
 
    


