
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
ครั้งที่  7 / 2555 

วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2555   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร์ 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางธิราพร   ศรีบุญยงค ์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

5.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก      กรรมการ 

6.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 

8.  นายราม  ประสานศักด์ิ               ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

9.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์       กรรมการ 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาการวิจัย  ติดราชการ 

2.  นายเมธี  เมธาสิทธิ  สขุสาํเร็จ   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นายปริวรรต  สมนึก    รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายพุทธราช  มาสงค ์   รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

4.  นางนีลนารา  ศรีสําราญ   รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  ค่าตอบแทนสถาบันจากโครงการ M-Power and CPWF Research Fellowship program 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณจากโครงการ M-Power and  

CPWF Research Fellowship program  เป็นจํานวน  9,157,276  บาท   ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะต้องจัดสรรเป็น 

ค่าตอบแทนสถาบัน  จํานวนร้อยละ 5 ของงบประมาณ โดยเป็นเงินรายได้ของคณะศิลปศาสตร์  เพื่อดําเนินกิจกรรม 

เกี่ยวกับภูมิภาคแม่น้ําโขง  เชน่  การผลิตหนังสือ  และโครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  แนวปฏิบัติในการเพิ่มแผน / กิจกรรม / โครงการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก ในระบบ UBUFMIS  
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานแผนคณะได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเพิ่มแผน / กิจกรรม / โครงการ 

ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก  ในระบบ UBUFMIS  ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.  เมื่อได้รับทนุสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว ใหผู้ร้ับผิดชอบกิจกรรม / โครงการทําบันทึก
ข้อความเรียนคณบดี เรื่อง แจ้งการรับทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้จัดกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานภายนอก โดย
แนบสําเนาโครงการที่ได้รับทุนด้วย 

  2.  เมื่อคณบดีรับทราบแล้ว  งานแผนคณะฯ จะประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัย เพื่อนําเข้า
ข้อมูลในระบบ UBUFMIS  เพื่อกําหนดช่องทางเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรม / โครงการ นั้น ๆ และแจ้งผลให้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม / โครงการ ทราบ 

  3.  ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม / โครงการ  ดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องต่อไป (ขออนุมัติยืม / เบิกจ่าย / 
ส่งใช้ใบสําคัญรับเงิน) 

  ในการนี้  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้อาจารย์ในสาขาทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว 

  มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
 

1.3  การรับนกัวิชาการพสัดุและนักวิชาการเงนิและบญัช ี
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล   ตําแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ  และนักวิชาการเงินและบัญชี  นั้น  ผูผ้่านการคัดเลือกตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ได้แก่  นายมงคลชัย   

ล้อมวงษ์   และนักวิชาการเงินและบัญชี  ได้แก่  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การอุทธรณ์การตรวจประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา  2554 
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ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์  ได้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน  คณะศิลปศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2554   เมื่อวันที่  28-29  มิถุนายน  2555    ซึ่งคณะกรรมการตรวจ 

ประเมินแจ้งใหค้ณะสามารถสง่เอกสารเพื่ออุทธรณ์ได้ภายใน 5 วันทําการ  ระหว่างวันที่  2 – 6 กรกฎาคม  2555  นั้น 

ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  ได้ส่งการอุทธรณ์การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 รายละเอียด ดังนี้   
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ รายละเอียดการส่งเอกสาร 
องค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 
องค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ที่  4.4.3  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม  

องค์ประกอบที่ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อที่ 4 และข้อที่ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ประโยชน์ของการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในเกณฑ์ข้อที่ 3  

  

   มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ  ครั้งที่  6 / 2555 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่ 6 / 2555  

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  

 6 / 2555 
 

ระเบยีบวาระที่ 3     เรื่องสบืเนื่อง  
3.1  การสนับสนนุทุนการศกึษาระดับปรญิญาเอกสําหรับอาจารย ์
  ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าโครงการจัดต้ังกองกฎหมายได้ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์   เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา 

เอก  พ.ศ. 2555  แล้ว และคณะได้เสนอประกาศดังกล่าวให้ท่านอธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้คณะได้ 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อรับทุนดังกล่าวจนถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2555  หลังจากนั้นจะประชุมพิจารณาเพื่อ 

คัดเลือกผู้รับทนุต่อไป 

 มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   
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3.2  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้จัดกิจกรรมในโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์  ที ่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  25  มถิุนายน  2555  และเพื่อเป็นการเตรียมงานในการจัดโครงการ 

เปิดบ้านศิลปศาสตร์  ในวันที ่ 31  สิงหาคม  2555    จึงได้เชิญหัวหน้ากลุ่มงานประชุมในวันที่  9  กรกฎาคม  2555   

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายโครงการ 

 ในการนี้  ประธาน  ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งผลงานของนกัศึกษา   เพื่อเข้าร่วมประกวด  

ในงานมหกรรมวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย  4  คณะ  ได้แก่  คณะศลิปศาสตร์  คณะ 

บริหารศาสตร์   คณะรฐัศาสตร์   และคณะนิติศาสตร์   ดังนั้น    จึงขอให้ประธานหลักสูตรและหัวหนา้สาขาวิชา  ช่วย 

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การพิจารณาคัดเลือกรกัษาการในตาํแหน่งหัวหน้างานคณะศลิปศาสตร ์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้แบ่งกลุ่มงาน 

ในสํานักงานเลขานุการคณะ  เป็น 4 กลุ่ม  และได้ดําเนินการคัดเลือกรักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคณะศิลปศาสตร์   
เรียบร้อยแล้วนั้น   แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างสํานักงานเลขานุการคณะ  เป็น  9  งาน  (ตามมติที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   เมื่อวันที ่22  พฤษภาคม  2555)   ดังนี้   งานบริหารทั่วไป  งานบริหาร 

บุคคล  งานคลังและพัสดุ  งานแผนและงบประมาณ  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  งานส่งเสริมการ 

วิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งานบริการการศึกษา  งานพัฒนานักศึกษา  และงานคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่าย  ดังนั้น สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์  จึงต้องมีการปรับกลุ่มงานเป็น  3 กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่ม  กลุ่มงาน ประกอบด้วย 

1.งานสารบรรณ 
2.งานบุคคล 
3.งานบริหารงานทั่วไป  
4.งานวิเทศสัมพันธ์ 
5. งานอัดสําเนา 

1 งานบริหารทั่วไป + งานบริหารบุคคล 
จํานวน 14 คน  

6. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
7. งานไฟฟ้า  
8. งานสวน 
9. งานยานพาหนะ 

2 งานคลังและพัสดุ + งานแผนและงบประมาณ + 
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  + 
งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  + งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จํานวน 10 คน 

1.งานแผน  
2. งานการเงิน  
3. งานพัสดุ 
4. งานประกันคุณภาพ  
5. งานส่งเสริมการวิจัย 
6. งานคอมพิวเตอร์ 
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กลุ่ม  กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
3 งานบริการการศึกษา + งานพัฒนานักศึกษา 

จํานวน 9 คน 
1.งานวิชาการ 
2.งานกิจการนักศึกษา 
3.SAC 

 

ซึ่งได้ดําเนินการคัดเลือกรักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 

1. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป  ได้แก่  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์  

2. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  ได้แก่  นางมลธิดา  
จันทร์อ่อน 

3. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา  ได้แก่ นางนวลละออง  อุทามนตร ี

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  โครงการสัมมนาทางวชิาการ  เรื่อง คนขา้มแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม 
เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ 

รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศสราญรมย ์กระทรวงการต่างประเทศ และคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คนข้ามแดนในภมูิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและอาเซียน  

: มุมมองทางสงัคม  เศรษฐกจิ  และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2555  นั้น การดําเนินการโครงการประสบ 

ความสําเร็จเป็นอย่างดี  ทั้งนี้  จะดําเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการจากกระทรวงการต่างประเทศ   ภายในวันที่   

20  กรกฎาคม  2555  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
3.5  การขออนุมัติแก้ไขเกรด    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่   6/2555    ได้อนุมัติให้แก้ไขเกรดในรายวิชา  1421205    ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบริหารศาสตร์   ซึ่ง 

นายอธิคม  เทยีนทอง  เป็นอาจารย์ผู้สอน  นั้น  คณะจึงได้ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบุคคลดังกล่าว  เนื่องจาก 

อาจารย์ได้ทําเกรดผิดพลาด  2  ครั้ง  ในหนึง่ภาคการศึกษา และผลการสอบปรากฎว่าอาจารย์ทําเกรดผิดพลาดจริง   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.6  การรายงานตัวเข้าปฏิบติังานของนักเรียนทนุที่ยังไมส่ําเร็จการศึกษา   
ประธาน    แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของนักเรียน 

ทุนซึ่งได้รับทุนระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  กรณีนางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล  และ 

นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์  ว่าสามารถรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้หรือไม่  นั้น  จากการศึกษาข้อมูลมีหลักเกณฑ ์
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เป็นดังนี้ 

  1.  คณะสามารถจ้างนักเรียนทุนในคุณวุฒิปริญญาโทไปพลางก่อน  เมื่อได้รับวุฒิปริญญาเอกแล้วจึง 

ขอปรับวุฒิ 

  2.  หลักเกณฑก์ารปฏิบัติงานชดใช้ทุนพัฒนาอาจารย์จะนับเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน  เมื่อนักเรียนทุน 

สําเร็จการศึกษาแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.7  การศึกษาโครงสรา้งสาขาวิชา 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทํางานร่วมกับหัวหน้า 

สาขาวิชาทุกสาขาและประธานหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่   และคา่ตอบแทนของหัวหน้าสาขาวิชา 

และประธานหลักสูตร  รวมทัง้ข้อดี – ข้อเสีย ของการเพิ่มเติมสาขาวิชาใหม่ นั้น  จึงได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (E- 

mail)  ถึงหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร  เพื่อใหป้ระชุมหารือในเรื่องดังกล่าวร่วมกันกอ่นแลว้จึงเสนอให้ 

บุคลากรของคณะพิจารณาต่อไป แต่ผู้เสนอส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะเชิญบุคลากรทุกคนประชุมพิจารณาพร้อมกัน จงึขอ 

หารือที่ประชุมเพื่อกําหนดวันในการประชุมพิจารณาบทบาทหน้าที่ของสาขาวิชาและประธานหลักสูตร และโครงสรา้ง 

คณะ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ประชุมพิจารณาบทบาทหน้าที่ของสาขาวิชาและประธาน 

หลักสูตร  และโครงสร้างคณะ ต่อจากการประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์  ในวันที ่18  

กรกฎาคม  2555  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 4 
 

3.8  การขออนุมัติงบประมาณจัดสร้างซุม้นักศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งที่ประชุมทราบแทนรักษาราชการแทนรองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ว่าตามที่คณะได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดสร้างซุ้มนักศึกษา  โดยซุ้มมลีักษณะเป็นอาคารกึ่งถาวร 

ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  (ILC) และโรงอาหารคณะ  นั้น ปรากฏว่าโครงการจัดต้ังกอง 

กายภาพ  ไม่อนุมัติให้คณะดาํเนินการก่อสร้างเอง เนื่องจากโครงการจัดต้ังกองกายภาพจะเป็นผู้เขียนแบบและควบคุม 

การก่อสร้างเอง ดังนั้น จึงเสนอขออนุมัติสร้างซุ้มนักศึกษาโดยใช้ไม้เป็นวัสดุไปพลางก่อน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  คณะรัฐศาสตรข์อความอนุเคราะห์สนบัสนนุวสัดุสาํนักงาน 

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนวัสดุสํานักงานแก่คณะรัฐศาสตร์ จํานวน  150,000   

บาท   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมระหว่างคณบดีทุกคณะกับรองอธิการบดีฝ่ายแผน  เรื่องการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประจําปี  2555  โดยให้มีการเกลี่ยงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจา้งลูกจ้างชั่วคราว  

จากคณะต่าง ๆ แล้วมาจัดสรรให้คณะศลิปศาสตร์  จํานวน 810,050 บาท  และจัดสรรเพิ่มเติมอีก  กรณีที่คณะมีอัตรา 

จ้างสูงกว่ากรอบงบประมาณ  จํานวน  71,280  บาท    ดังนั้น   คณะรฐัศาสตร์   จึงขอรับการสนับสนุนวัสดุสํานักงาน 

จํานวน  150,000  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณ  50,000  บาท   โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน   ใน 

ลักษณะการจดัซื้อตามปกติโดยให้งานพัสดุจัดซื้อ และอนุเคราะห์ให้คณะรัฐศาสตร์ เบิกวัสดุไปใช้ได้  ทั้งนี้   เป็นไปตาม 

มติที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย   เพื่อพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือจากแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว   เงิน 

งบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ  2555  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2555  ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน  ซึง่ให้ 

คณะศิลปศาสตรพิ์จารณาช่วยเหลือคณะรัฐศาสตร์และศลิปประยุกต์และการออกแบบ     ในเรื่องพัสดุสนับสนุนการ 

ดําเนินงานในส่วนที่มีความจําเป็น 
 

4.2  การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป  
ประธาน    เสนอที่ประชุมใหพิ้จารณาเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานีในวาระต่อไป ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   

จันทรสกลุ  จะครบกําหนดในวันที่  21 พฤศจิกายน  2555  ดังนั้น  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย จึง 

ขอให้ทุกคณะเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  1 ช่ือ  ภายในวันที่  25   

กรกฎาคม  2555  โดยคณะได้หารือกับคณาจารยใ์นคณะผ่านหัวหน้าสาขาวิชาโดยให้สาขาประชุมหารือกัน  เพื่อเสนอ 

ช่ือนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ไกรสิทธ์ิ  ตันติศิรินทร ์
 

4.3 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงนิขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐทุจริต  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  
รอบ 6  เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2554 – 31  มีนาคม  2555)    

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของ 

รัฐทุจริต  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 รอบ 6  เดือนแรก  (1 ตุลาคม 2554 – 31  มีนาคม  2555)  ซึ่งประเภท 

การทุจริตที่ทําให้รัฐเกิดความเสียหายสูงสุดคือ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ การทุจริตยักยอกเงิน/ทรัพย์สิน 

ราชการ 
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้คณะมีการกํากับ  ดูแล  ป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน 

หน่วยงานต่อไป 

 

4.4 การพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตสุ่วนบุคคลให้แก่บุคลากรคณะศลิปศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าทีท่ี่มีความเสี่ยง  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรคณะ 

ศิลปศาสตร์ทีป่ฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  จํานวน  9 ราย  โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ 

ศิลปศาสตร ์

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ทําประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง  โดยให้รองคณบดีฝ่ายบริหารหาข้อมูลการทาํประกันดังกล่าว 
 

4.5 ขั้นตอนและวธิีการสรรหาหวัหน้าสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตกและสาขาวชิาสงัคมศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตกและสาขาวิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ การดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  1 

-  เพื่อพิจารณากําหนดการดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ศุกร์ท่ี 13  ก.ค.  2555 

2 ประกาศคุณสมบติัผู้มีสิทธ์ิได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อ   
พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ท่ัวกัน    (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

จันทร์ท่ี 16  ก.ค.  2555 

3 ผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ สํานักงานเลขานุการคณะ อังคารที่ 24  ก.ค.  2555 
09.00 – 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  2  
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคณุสมบัติและดําเนินการทาบทาม  

ท้ังนี้  หากมีผู้ตอบรับมากกว่า  1  ราย  จะเชิญผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

อังคารที่ 24  ก.ค.  2555 
15.40 – 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
พฤหัสบดีท่ี 26 ก.ค. 2555 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหา ฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ศุกร์ท่ี 27 ก.ค. 2555 
 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

4.6  การจัดทาํโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม  2555   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 28  
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กรกฎาคม  2555  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่มลีักษณะเพื่อการสาธารณประโยชน์และการบริการประชาชน โดย 

ดําเนินการภายในระยะเวลาของเขตงานเฉลิมพระเกียรติและให้เน้นการดําเนินการในเดือนกรกฎาคม  2555  โดยใช้ 

งบประมาณดําเนินการของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่จัดทําโครงการ 
   

4.7  การจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนิีนาถ     เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12  สิงหาคม  2555 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดทําโครงการและกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12  สิงหาคม 

2555  โดยใช้งบประมาณดําเนินการของหน่วยงาน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่จัดทําโครงการ 
 

4.8  ขออนุมัติเบิกคา่สอนเกนิ ภาคการศึกษา 1/2555   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเบิกค่าสอนเกิน ภาคการศึกษา 1/2555  

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้ 
 

ลําดับ สาขาวิชา 
จํานวนผู้เบิกค่าสอนเกิน(คน) 

       รวมค่าสอนเกิน     
(บาท)  

1 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 10 132,000 

2 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 11 126,000 

3 มนุษยศาสตร ์ 7  72,000 

4 สังคมศาสตร ์ 1  12,000 

รวม 29 351,000 
 

4.9 การพิจารณาลดจํานวนรบันักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกภาษาญีปุ่่น คณะศิลปศาสตร์   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาลดจํานวนรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  

คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556  จากยอดรับเดิมในปีการศึกษา 2555  จํานวน  65 คน เป็นจํานวน 40  คน  

เนื่องจากหลักสูตรประสบปัญหาขาดบุคลากรชาวไทยในการบริหารจัดการหลักสูตร  และปัจจุบันต้องใช้งบประมาณใน 

การจ้างชาวต่างประเทศเป็นจํานวนค่อนข้างสูง 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับจํานวนรับนักศึกษาตามเสนอ  ทั้งนี้  หากหลักสูตรวิชาเอก 
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ภาษาญี่ปุ่น  มบุีคลากรชาวไทยเพิ่มขึ้น  จึงจะพิจารณาปรับยอดรับตามความเหมาะสมต่อไป 
 

4.10 ขอเชิญร่วมจดักิจกรรมงานสัปดาห์หนงัสอืและการเรียนรู้  อุบลราชธานี  ครั้งที่ 4   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้   

อุบลราชธานี  ครั้งที่ 4  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  11-14  สิงหาคม  2555  ณ  ตึกสุนย์ีทาวเวอร์  ซึ่งสํานักงาน กศน.  

จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะศลิปศาสตร์จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาเซียน   ในรูปแบบเวท ี

อาเซียน  ในวนัที่ 14  สิงหาคม  2555  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง ช้ัน 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์  จึงขอ 

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณไม่เกิน  12,000  บาท  ในการจัดกิจกรรม  โดยมี 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นผูป้ระสานงาน 
 

4.11 การขออนุมัติเทียบโอนรายวชิาภาษากลุ่มประเทศลุ่มน้าํโขง (ภาษาลาว) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาภาษากลุ่มประเทศลุม่ 

น้ําโขง (ภาษาลาว)  โดยนายวรวุฒิ  ทองพันธ์  นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา  วิชาเอก 

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงศึกษา  ขอเทียบโอนรายวิชาในภาคการศึกษา  1/2555  เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเคยศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาลาว  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอยีดดังนี้ 

1. รายวิชาที่ขอเทียบโอน 
วิชาภาษาลาวในชีวิตประจําวัน จํานวน 2 หน่วยกิต 

วิชาภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน จํานวน 3  หน่วยกิต 

เทียบโอนกบัรายวิชา 
วิชาภาษาลาว 1 จํานวน 3 หน่วยกิต 

2. รายวิชาทีข่อเทียบโอน 

วิชาการฟัง พูด อ่าน และเขยีนภาษาลาว  จํานวน 2 หน่วยกิต 

วิชาวัฒนธรรมทางภาษาลาว  จํานวน 2 หน่วยกิต 

เทียบโอนกบัรายวิชา 
วิชาภาษาลาว 2 จํานวน 3 หน่วยกิต 

ทั้งนี้  ได้ผ่านการเห็นชอบจากหลักสูตรและผ่านการตรวจสอบจากงานวิชาการแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.12  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่  ประจําปีการศึกษา 2556   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่  ประจําปีการศึกษา  
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2556  จํานวน  4  หลักสูตร  ดังนี้ 

1.  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาการพัฒนา  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  

นําเสนอโดยนางเนตรดาว  เถาถวิล  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

2.  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  หลักสูตรใหม ่ 

พ.ศ.2556  นําเสนอโดยรองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

3.  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2556  นําเสนอโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุท  ธารีเธียร  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556  นําเสนอโดย 

นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา  ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรแล้ว   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรทั้ง  4 หลักสูตร  และให้เสนอไปยังคณะกรรมการ 

กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาต่อไป 
 

4.13  สัดส่วนเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงีบประมาณ  
2555  

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  เสนอที่ประชุมพิจารณาสัดส่วนเงินช่วยเหลือนักศึกษา 

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปีงบประมาณ  2555  ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จํานวน  3  คน  ได้แก่ นายอรรถชัย  เสนหอม  นางสาววรรณภา  วงษ์พินิจ  และนางสาว 

วิชชุดา  หวังดี  เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา  2  เดือน  ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน – 30  พฤศจิกายน  2555  ซึ่ง 

สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณให้ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 89,000  บาท  โดย สกอ. ไมไ่ด้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

สําหรับค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา  (สกอ. จะมีการคัดเลือกเพิ่มเติมภายหลังอีก จํานวน  2  คน) 

ดังนั้น  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนและคา่ธรรมเนียมการศึกษาแก่นักเรยีนทุน จํานวน 5  

คน  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะสมทบค่าใช้จ่าย สําหรับนักเรียนทุนโครงการ  คนละ  

5,000 บาท  จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะศลิปศาสตร ์
 

4.14  ขออนุมัติจัดซื้อฉากกั้นห้อง  (Partition) 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อฉาก 

ก้ันห้อง  (Partition)  เพื่อจัดระเบียบและแบ่งกลุ่มงาน ภายในสํานักงานเลขานุการคณะ  โดยใช้งบประมาณจํานวน   

253,660  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดซื้อโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  โดยให้จัดซื้อราคาชิ้นละ 
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ตํ่ากว่า  5,000  บาท   
 

4.15  การพิจารณารับนักศกึษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประจําปีการศึกษา  
2556 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทย 

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประจําปีการศึกษา  2556  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก ณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึง่หลักสูตรที่ฝ่ายลาวประสงค์จะศึกษาต่อที่สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะ  ม ี2  หลกัสูตร   

ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการศึกษาการพฒันา    และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา 

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าคณะจะรับนักศึกษาทุนดังกล่าวเข้าศึกษาต่อ 

จํานวนกี่ทุน 
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการไม่ขัดข้อง  โดยขอให้ปรึกษากับประธานหลักสูตร 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาการพัฒนา  และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานวัตกรรม 

การท่องเที่ยวและการจัดการอีกครั้ง และให้แจ้งจํานวนรับที่งานวิเทศสัมพันธ์คณะ  ภายในวันที่  13  กรกฎาคม 2555   
 

4.16  ผลการประเมนิประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2554  กับแนวทางการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา  2555 

รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา      เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการ 

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2554  ซึ่งคณะได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ สกอ. 4.26  ซึ่งอยู่ 

ในระดับดี  แต่เกณฑ์ สมศ. ได้ 3.38  และ 3.34   ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ และคณะกรรมการตรวจประเมินได้มี 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้    

1. ให้ถ่ายทอดความรู้การประกันคณุภาพให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุนในตัวบ่งชี้และ 

เกณฑ์ประเมิน และผลักดันให้บูรณาการเป็นการปฏิบัติงานประจําของแต่ละงาน 

2. ควรมีการสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพและเผยแพร่ใหห้น่วยงาน 

อ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ 

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์  พิจารณาแล้วเห็นควรจัดระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยอาจารย์และบุคลากรสามารถใช้ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะในการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา   

  ในการนี้  รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอแนวทางการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  2555  รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  โดยให้มีการผลักดันให้คณะแจ้งบุคลากรทุกคน 
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ทราบด้วยวิธีการต่าง ๆ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาใหม้ากขึ้น  

และมีการติดตาม  ประเมินผล  และนํามารายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครั้งต่อไป 
   

4.17  แนวทางการดําเนนิงานวิจัยในคลสัเตอร์สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย    เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานวิจัยใน 

คลัสเตอร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ตามท่ีคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ  ศิลปศาสตร์  และรฐัศาสตร ์  

ได้รับงบประมาณเพื่อทําวิจัย  จํานวน  1 ลา้นบาท  ซึ่งแต่ละคณะจะได้รับจัดสรรงบประมาณคณะละ 330,000 บาท 

และเก็บข้อมูลในพื้นที่ 2 อําเภอ  ได้แก่ โขงเจียม และสิรินธร  โดยจะต้องส่งหัวข้อโครงการ (Proposal)  ภายในเดือน 

สิงหาคม  2555  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารูปแบบในการเสนอโครงการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ประกาศเป็นชุดโครงการวิจัย  1  ชุด  และประกาศอย่างเป็น 

ทางการภายใต้ธีมของคณะ (ธีมจากโครงการพัฒนาบุคลากร (OD)  ภายใต้งบประมาณ  330,000 บาท  โดยมีเงื่อนไข 

ดังนี้ 

1. จัดทําเป็นชุดโครงการ 

2. ให้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างผู้มีประสบการณ์และไม่มปีระสบการณ์ในการทําวิจัย 

3. ให้ทําวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 

ทั้งนี้  ใหค้ณะกรรมการวิจัยคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้พิจารณา 
 

4.18  เกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานของบคุลากรสายสนับสนนุ คณะศลิปศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 
2  (1  ตุลาคม  2555)  

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์  ประจําปี พ.ศ. 2555  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม  2555)   

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ตัดรายการประเมินหมวดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ประเมินโดย คณะกรรมการประจําคณะ และ 

เพื่อนร่วมงานออก จํานวน 20 คะแนน     
2. ลดคะแนนการมีส่วนร่วมในการประชุมสํานักงาน และการประชุมคณะฯ จากเดิม 15 คะแนน  

เหลือเพียง 10 คะแนน  
3.  เกณฑ์ประเมินเรื่องพัฒนาการในการทํางาน ต้องแนบเอกสารหลักฐานคือปฏิทินการทํางาน

ประจําปี (เพื่อดูภาระงานของแต่ละคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ)  และเพิ่มผู้ประเมินในรายการนี้ เป็น  ประเมินโดย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่เก่ียวข้อง   และรักษาการหัวหนา้สํานักงานเลขานุการ 

4.  เกณฑ์ประเมินเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาระบบงาน จะพิจารณาจากการจัดทํา  KPI 
ของบุคลากรแต่ละคน โดย KPI ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องจะได้คะแนนใน
เกณฑ์ประเมินข้อนี้ตามคุณภาพของผลงานและประเมินโดยคณะกรรมการประจําคณะ  
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5. คะแนนประเมินในหมวดที ่2 พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จะปรับคะแนนประเมินเป็น 30 คะแนน 
(จากเดิมมีคะแนนข้อละ 4 คะแนน จะปรับเป็นข้อละ 6 คะแนน) และเพิ่มคําอธิบายข้อ 2.1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ว่า (คอื
การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด) และที่ประชุมขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่านักศึกษา และ อาจารย์ 
สามารถประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรได้หรือไม่     

6.  คะแนนประเมินในเกณฑก์ารประเมินชุดนี้จะมีคะแนนเต็ม 85 คะแนน  แล้วจึงผันเป็น 100 
คะแนน 

7. รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างาน 3 คน จะได้รับคะแนนประเมินเพิ่มจํานวน 5 คะแนน รวมเข้าไป
กับคะแนนประเมินที่ผันเป็น 100 คะแนนแล้ว      

 

4.19  ค่าตอบแทนพนักงานทําความสะอาดโรงละครและบริเวณหน้าโรงละครหลังจากเสร็จสิน้กิจกรรมที่มีผู้ขอใช้
โรงละคร 

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  เสนอทีป่ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานทํา 

ความสะอาดโรงละครและบริเวณหน้าโรงละครหลังจากเสรจ็สิ้นกิจกรรมทีม่ีผู้ขอใช้โรงละคร ในอัตราครั้งละ 150 บาท /  

คน / กิจกรรม  และในปีงบประมาณ 2556  จะมีการระบุภาระงานของพนักงานทําความสะอาดในสัญญาจ้างเหมาให ้

ครอบคลุมทุกส่วนของคณะรวมทั้งโรงละครด้วย  พร้อมกําหนดภาระงานในการจัดเตรียม เสิร์ฟ จัดเก็บ และทําความ 

สะอาดภาชนะ อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการ/กิจกรรมของคณะ  

  ในการนี้  ประธาน  แจ้งว่าคณะจะมีการประชุมคณะกรรมการโรงละครเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการและปรบัปรุงในส่วนต่าง ๆ ของโรงละคร  ในเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานทําความสะอาด   และรอง 

คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  แจ้งว่าจะขอข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของโรงละคร  เพื่อประกอบการ 

พิจารณาดังกล่าวจากคณะกรรมการโรงละครอีกครั้ง     และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ    เสนอว่า 

คณะควรเพิ่มจํานวนพนักงานทําความสะอาดของโรงละครให้มากขึ้น  

  มติที่ประชมุ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงละครต่อไป 
 

4.20  รายงานผลการศึกษาดูงานที่มหาวทิยาลัยราชภฎัเชียงรายและผลดําเนนิการภายหลัง   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

เชียงราย  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ นักศกึษา 

ต่างชาติ  เมื่อวันที่  6-8  มถินุายน  2555 นั้น  และได้นําความรู้ที่ได้จากการดูงานดังกล่าวร่วมแลกเปลี่ยนในการ 

ประชุมร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่  16  มิถุนายน  2555  เพื่อหา 

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาต่างชาติ  รายละเอียดดัง 

เอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้ดําเนินการตามเสนอ  โดยให้มีการจัด 
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หลักสูตรระยะสั้น Training Course ในลักษณะทําเป็นหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาไทย  และในอนาคตให้พิจารณาหลักสูตร 

ภาษาไทยระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษา  และให้รายงานผลการดําเนินการให้ทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

4.21  การพิจารณาปรับปรงุเว็บไซต์ของคณะ   
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ  ตามท่ีคณะอยู่ระหว่างการจัดทํา 

เว็บไซต์ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน  ภาษาเวียดนาม  ภาษาเขมร  ภาษาลาว  และภาษาอังกฤษ นั้น  ขณะนี้ได้ดําเนินการ 

ไปแล้วประมาณ  70%  คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2555  ดังนั้น  จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อ 

พิจารณาการให้ค่าตอบแทนในการแปลดังกล่าว 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ค่าตอบแทนในการแปล 1 หน้า กระดาษ A4 หน้าละ 600 บาท  

 

4.22  การขออนุมัติจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมประเมนิแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
2555  เพื่อจดัทําแผนปฏิบติัการประจาํปกีารศึกษา  2556   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดโครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  กิจกรรม 

ประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2555  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2556 ในวนัที่ 25 - 26  

ตุลาคม 2555  ขออนุมัติงบประมาณจํานวน 260,000 บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหป้รับช่วงเวลาในการจัดโครงการเป็นช่วงหลังการพิจารณา 

เกรด ภาคการศึกษา 1/2555  และให้มกีารประเมินผลโครงการเพื่อนําผลการดําเนินการมาประยุกต์ใช้กับงานแผนของ 

คณะต่อไป 
 

4.23  การพิจารณากิจกรรมสาดศิลป์ร่วมกับ กศน. อุบลราชธาน ี
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณากิจกรรมสาดศิลป์ร่วมกับ กศน. อุบลราชธานี  ซึ่งคณะได้จัดต้ัง 

ศูนย์บริการภายใต้ช่ือ “สาดศิลป์ Academy by LA UBU”  และจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 

กรกฎาคมจนถงึสิ้นเดือนสิงหาคม  ดังนี้ 

1. กิจกรรมห้อง Kids Zone สปัดาห์ละครั้ง รวม 5 สัปดาห์ 

2. กิจกรรมเสวนา ช่วงสัปดาห์แห่เทียน และหลงัจากนั้นสัปดาห์ละครั้ง รวม 5 สัปดาห์ 

3. ประสานงานการแปลเอกสาร   

ในการนี้  จึงขออนุมัติงบประมาณจํานวน  11,500  บาท  

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  หลังจากการดําเนินการแล้วขอใหม้ีการรายงานผล 

การดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทราบต่อไป   
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4.24  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอดุมศึกษา” 
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา”  เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินนโยบายเชิงรุกด้านการจัดการ การสอน  และการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา  และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในคณะ  โดยเฉพาะประธานหลักสูตร  เพื่อเตรียมการ 

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ปีการศึกษา  2555  ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นในวันที่   

10  สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมดอกจาน 4  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  3,500  บาท   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน  และขอให้ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายหลักสูตรจดัทําโครงการเสนอคณบดีต่อไป 
 

4.25 การพิจารณาค่าอาหารทาํการนอกเวลา สาํหรับการจัดทดสอบย่อย 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  หารือทีป่ระชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าอาหารทําการ 

นอกเวลา  ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  สําหรับการจัดทดสอบย่อย รายวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย  เนื่องจากมี 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นจํานวน  324  คน  จึงต้องแบ่งจํานวนห้องสอบเป็น  2  ห้อง  โดยจะขอใช้ห้อง CLB  

5201  และ  CLB  5202 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขออนุมัติค่าอาหารทําการนอกเวลาได้  ตามความจําเป็นโดย 

ไม่ขัดต่อระเบียบราชการ 
 

4.26 การอนุญาตเปิด-ปิดลฟิต์  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    เสนอที่ประชุมพิจารณาการอนุญาตเปิด-ปิดลิฟต์   

เฉพาะชั้น 1 และ 4  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้เปิดลิฟต์เฉพาะชั้น 1 และ 4  เท่านั้น  โดยมอบหมายให้รองคณบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

4.27 การประชุมวิเคราะห์สถานะการเงนิคณะศลิปศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าคณะควรมีการวิเคราะห์สถานะการเงินคณะศิลป 

ศาสตร์  เพื่อให้คณะกรรมการประจําคณะทุกท่านเข้าใจข้อมูลที่งานการเงินสรุปรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้องและ 

ตรงกัน  จึงขอเชิญประชุมเป็นวาระพิเศษ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประชุมในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม  2555  เวลา  09.00 – 

12.00 น. ณ หอ้งประชุมดอกจาน 4  
 

ระเบยีบวาระที่  5     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
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5.1  การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร     แจง้ที่ประชุมทราบการแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งงานสารบรรณ  กองกลาง  จะแจ้งเวียนเอกสารทุกเรื่องในระบบดังกล่าว  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดย 

สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่  http://202.28.50.49/Edocument/index.php  ทัง้นี้  ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้ง 

ให้อาจารย์ในสาขาวิชาทราบ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  สรุปโครงการในรายวิชาและหลักสูตรทีส่ง่ในรอบที่ 1  ภาคการศึกษา  1/2555   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบสรุปโครงการในรายวิชาและหลักสูตรที่ส่งในรอบที่ 1   

ภาคการศึกษา  1/2555  จํานวน  21  โครงการ  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดบั 
  ที่ ชื่อโครงการ หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
งบ 

ประมาณ
   1 โครงการนาํเสนอประสบการณก์ารฝึกงาน ภาษาไทยและ 

การสื่อสาร 
1 กรกฏาคม 2555 นายสัมพันธ ์

สุวรรณเลิศ 
5,000 

2 โครงการรางวัลส่งเสริมการสอบแข่งขันวัดระดับ 
ภาษาจีน (HSK) 

ภาษาจีนและ 
การสื่อสาร 

10 กันยายน 2555 นางสาวณัฐพัชร์     
เตชะรุ่งไพศาล 

3,000 

3 โครงการอุ่นไอรักหลักสูตรภาษาจีน ภาษาจีนและ 
การสื่อสาร 

15, 23 มิถุนายน 
2555 

นางสาวประภาพร 
แก้วอมตวงศ์ 

10,000 

4 โครงการฝึกประสบการณ์นําเท่ียวจงัหวดัอุบลราชธานี 
บรรยายภาษาจีน 

ภาษาจีนและ 
การสื่อสาร 

1-2 กันยายน 2555 นางสาวณัฐพัชร์ 
เตชะรุ่งไพศาล 

4,200 

5 โครงการฝึกอบรมทักษะการพมิพ์คอมพิวเตอร์ภาษาจนี
และประกวดรางวลั 

ภาษาจีนและ 
การสื่อสาร 

25 สิงหาคม 2555 นางสาวณัฐพัชร์ 
เตชะรุ่งไพศาล 

3,740 

6 โครงการการเชญิอาจารย์พิเศษสอนเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้างการมีสว่นรว่มของชุมชน 

การพัฒนาสังคม 8,15,22,29 สงิหาคม 
2555 

นางสาวเหมวรรณ 
เหมะนัค 

7,000 

7 โครงการการศกึษาการนํานโยบายสาธารณะมาใช้ใน 
การจัดทําแผนระดับตําบล 

การพัฒนาสังคม 18 สิงหาคม 2555 นางสาวเหมวรรณ 
เหมะนัค 

6,640 

8 โครงการการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงการดาํรงชีพ การพัฒนาสังคม 8 กันยายน 2555 ผศ.กนกวรรณ 
มะโนรมย์ 

5,680 

9 โครงการอาจารยพ์บนักศึกษา การพัฒนาสังคม 29 มิถุนายน 2555 
และ7 กันยายน2555 

ผศ.เหมวรรณ 
เหมะนัค 

7,000 

10 โครงการการศกึษาภาคสนามกรณีความขดัแย้งเรื่องทีด่ิน การพัฒนาสังคม 28 กรกฏาคม 2555 ผศ.พฤกษ์  เถาถวลิ 8,000 
11 โครงการนาํเสนอการฝึกงานภาคสนาม การพัฒนาสังคม 29 มิถุนายน 2555 ผศ.พฤกษ์  เถาถวลิ 7,000 

 
12 โครงการศึกษาประเด็นปัญหาชายแดนบ้านภูมิซรอล การพัฒนาสังคม 25-26 สิงหาคม 2555 ผศ.พฤกษ์  เถาถวลิ 8,000 
13 โครงการ Extensive  Reading for Foundation 

English I for Liberal Arts Students 
ภาษาองักฤษ 
และการสื่อสาร 

13 มิถุนายน 2555 นางลกัษมี   
นวมถนอม-คีมูระ 

20,000 

14 โครงการปฏบิัติการเขียนเรื่องเลา่ นิเทศศาสตร ์ 3 กรกฏาคม 2555 นายธีระพล  อันมยั 4,100 
15 โครงการเรียนรู้ภาคสนามเกี่ยวกับชาติ ชาติพันธุ์และการ

พัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าํโขง 
การพัฒนาสังคม 11-13 สิงหาคม 2555 รศ.สมหมาย   

ชินนาค 
8,000 

16 โครงการศึกษาภูมศิาสตรส์ังคมและการเมืองพื้นท่ีชายแดน การพัฒนาสังคม 25-26 สิงหาคม 2555 นายพลวิเชียร  
ภูกองไชย 

8,000 
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ลําดบั 
  ที่ 

ชื่อโครงการ หลักสูตร วันจัด ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบ 
ประมาณ

17 โครงการการสัมมนาเรื่องสถานภาพและปัญหาของแรงงาน
ในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ 

การพัฒนาสังคม 27 กรกฎาคม 2555 นางเนตรดาว  
 เถาถวลิ 
 

8,000 

18 โครงการจัดซุ้มกจิกรรมในวัน English day ภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก 

27 กรกฎาคม 2555 นางสาวจิราภรณ์   
มีชัย 

15,280 

19 โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรยีนการสอน  
ประจําปกีารศึกษา 1/2555 (รายวชิาธรรมาภิบาลเพือ่
การพัฒนา) 

การพัฒนาสังคม 
17 ,24 สิงหาคม 

2555 
ผศ.ประจัน   
มณีนิล 

6,800 

20 โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรยีนการสอน  
ประจําปกีารศึกษา 1/2555 (รายวชิาอาชญากรรมและ
การบริหารงานยุตธิรรม) 

การพัฒนาสังคม 22 สิงหาคม 2555 
ผศ.ประจัน   
มณีนิล 

4,800 

21 โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรยีนการสอน (รายวิชา
กฎหมายกับสังคม) 

การพัฒนาสังคม 
6,20,27  สิงหาคม

2555 
ผศ.ประจัน   
มณีนิล 

11,400 

  สําหรับการส่งโครงการในรายวิชา/หลักสูตร  ในรอบที่ 2 นัน้ จะประชาสัมพันธ์ให้ส่งภายในวันที่ 26  

กรกฎาคม  2555  ซึ่งงานวิชาการจะส่งหนังสือแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.3  การสรุปการถ่ายเอกสารของฝ่ายผลิตเอกสารคณะศิลปศาสตร์  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าฝ่ายผลิตเอกสารคณะ  ได้สรุปการให้บริการถ่ายเอกสาร  

ภายในคณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน  2555  เป็นจํานวน  292,818  หน้า  โดยแบ่งเป็นเอกสาร 

การเรียนการสอน จํานวน 277,347 หน้า  และเอกสารสํานักงานเลขานุการ  จํานวน 15,471 หน้า 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.4  โครงการวันคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ครบรอบ 22 ปี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งทีป่ระชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะจัดโครงการวันคล้ายวัน 

สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 22 ปี  เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความสามัคค ีและให้นักศึกษา บุคลากร ได้ทํากิจกรรมรว่มกัน 

ในวันที่ 30  กรกฎาคม  2555  ซึ่งจะมีพิธีทาํบุญตักบาตร  พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น  

การเสวนา “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”  การปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันกีฬา 

เปตองเชื่อมสัมพันธ์  ตามลําดับ  ดังนั้น  จงึขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าว  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2555  ณ   

อาคารเทพรัตนสิริปภา  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวในเว็บไซต์คณะแล้ว 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  ค่ากระแสไฟฟา้ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   แจ้งที่ประชุมทราบว่าโครงการจัดต้ังกองบริหาร 
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กายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 4 และ 5 ซึ่งคณะได้ใช้ในการเรียนการสอน  ใน 

ภาคการศึกษา 2/2555  และ 3/2555  เป็นจํานวน  596,430  บาท  และในส่วนค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารทั้งสอง 

อาคารของคณะ ประจําเดือนพฤษภาคม  2555  นั้น  เป็นจํานวน  151,937 บาท 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  และขอให้บุคลากรทุกคนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  6      เรื่องอื่น ๆ   
- 

 
เลิกประชุมเวลา    15.00  น. 
 
 

         
 

 
 

 


