
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  4 / 2556 

วันจันทรท์ี่  1  กรกฎาคม  2556   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      กรรมการ 
3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   กรรมการ 
4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
5.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค               หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์       กรรมการ 
9.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 
10.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 
11.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 
12.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นางสาวสิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 
3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
4.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 
ซึ่งมีบุคลากรทีเ่ข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา  เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม   
2556  โดยใช้งบประมาณ  ตามสิทธ์ิ 7,000 บาท  และงบกลางคณะ  จํานวน  19  ราย  เป็นจํานวนทั้งสิ้น  174,358   
บาท  ทั้งนี้  คณะจะพิจารณาเพิ่มงบประมาณตามสิทธ์ิ  7,000 บาท  ในการประชุมครั้งต่อไป   เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ 
เพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนค่าเดินทาง  หรือค่าลงทะเบียน  เป็นต้น 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  ผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันออก    และสาขาวชิา 
มนุษยศาสตร์   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบผลการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาและ 
วรรณคดีตะวันออก    และสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค   เป็นหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ   เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
3. นายจักเรศ  อิฐรัตน์   เป็นหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
โดยได้รับแต่งต้ัง  ต้ังแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2556  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2        เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การพิจารณารว่มจัดโครงการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที ่9 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเป็นภาคีร่วมจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที ่9  กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้กําหนด 
จัดขึ้นระหว่างวันที่  14-15  พฤศจิกายน  2556  เพื่อส่งเสริมการเรียนรูร้่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 
และนักศึกษาตลอดจนการสร้างเครือขา่ยการวิจัยในสาขาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมทั้งเปน็การส่งเสริมให้มี 
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การเสนอผลงานและยกระดับไปสู่นานาชาติ    ซึ่งในปีทีแ่ลว้คณะได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 8  เป็นจํานวน  30,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วมจัดโครงการ  ส่วนงบประมาณในการ 
สนับสนุนคณะจะพิจารณาอีกครั้ง  โดยประสานขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 

4.2  การเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเปน็ศิษย์ดีเด่นและศษิย์เก่าเกียรติยศ  ประจําปี 2556 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์ดีเด่นและ 

ศิษย์เก่าเกียรติยศ  ประจําปี 2556    เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่เกียรติยศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยคณุสมบัติของผูท้ี่จะ 
ได้รับการคัดเลือก  มีทั้งสิ้น  5  ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านการวิจัย 
2. ด้านวิชาการ 
3. ด้านบริหารการจัดการ 
4. ด้านวิชาชีพ 
5. ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้แจ้งเวียนสาขาวิชาและสํานักงานเลขานุการ   เพื่อใหพิ้จารณาเสนอ 

ช่ือภายในวันที่  11 กรกฎาคม  2556   
 

4.3  การประเมินผลการปฏบิัติงานและการเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าขอถอนวาระการประชุมออกไปก่อน  โดยเสนอใหห้าข้อมูลเพื่อ 

นํามาประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์    ครัง้ที่  7/2556    ในวันที ่ 12   
กรกฎาคม  2556   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร หาข้อมูลอัตราค่าจ้างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
มาประกอบการพิจารณา    และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  จะช่วยประสานกับมหาวิทยาลัยอ่ืน   
เพื่อขอสัญญาจ้างมาประกอบการพิจารณาอีกทางหนึ่ง 

 

4.4  การพิจารณากิจกรรมในรายวชิา / หลักสูตร ทีข่ออนุมัติงบประมาณเกนิ 50,000 บาท 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร   เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในรายวิชา / หลักสูตร    ที่ขออนุมัติ 

งบประมาณเกิน  50,000  บาท  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. การเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
การตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสาน
ตอนล่าง 

นายปริวรรต  สมนึก 
 

เงินหลักสูตรการท่องเที่ยว 60,580 

2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร ชั้นปีท่ี 1 ในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย 

นายทรงพล  อินทเศียร เงินหลักสูตรภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 

86,930 

 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   
  1.  อนุมัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน   และการตลาดของธุรกิจการ 
ท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง  โดยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

     1.1  ให้ปรบัช่ือกิจกรรมเป็นเฉพาะเขตภาคอีสาน   เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรม  คือจังหวัด 
หนองคาย และนครราชสีมา   
       1.2  ให้ปรับจํานวนห้องพักและค่าน้ํามนัรถ   ให้เป็นไปตามจํานวนวันที่จัดกิจกรรมและตามที ่
จ่ายจริง 
  2.  อนุมัติการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษและการสือ่สาร ช้ันปีที่ 1  
ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย  
  3.  มอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  เพิ่มช่องเพื่อระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมใน 
แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดกิจกรรมรายวิชา / หลักสูตร   

4. ขอให้หลักสูตรและสาขาวิชา  ช่วยเพิ่มการตรวจสอบความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการจัด 
กิจกรรมรายวิชา / หลักสูตร  ใหล้ะเอียดย่ิงขึ้น 
 

4.5 การกําหนดสาขาวิชาทีส่อดคล้องกับความต้องการเพื่อใหผู้้ที่ได้รบัอนุมัติใหล้าศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ได้รับการพจิารณาเลื่อนเงนิเดือนระหวา่งลา   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา  โดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2556  เหน็ชอบให้คณะ 
พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่เคยขอกําหนดพร้อมให้เหตุผล  และระบุร้อยละที่เหมาะสมในการพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับ 
อนุมัติให้ลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ได้เลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้พิจารณา  ดังนี้ 
  1.   อ้างอิงจากประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ว่าสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
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ประกอบด้วยสาขาใดบ้าง 
  2.  ความต้องการของคณะโดยพิจารณาจากรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปประกอบ 
   

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
                     - 
ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
  - 
 
เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 
 


