
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  3 / 2556 

วันพฤหสับดีที ่ 4  เมษายน  2556   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  
 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   กรรมการ 

3  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 

4. นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

5  นายศุภฤกษ์  ชัยรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

6.  นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ                       หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์       กรรมการ 

7.  นายจักรพนัธ์  แสงทอง   หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

9.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา       กรรมการ 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 
   

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย      ลาพักผ่อน 

2.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       ติดราชการ                        

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

2.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

3.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1  การจัดประชุมอีสานลาวศึกษา   

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมอีสานลาวศึกษา  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  28 - 29   

พฤศจิกายน  2556  โดยหัวข้อที่คณะศิลปศาสตร์เสนอมี 2 หัวข้อ  ได้แก่  การนําเสนอการค้นคว้าวิจัยอิสระ (IS)  ของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์  และเศรษฐกิจนอกระบบ  ทั้งนี้  จะแจ้งรายละเอียดให้ 

ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2        เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาความต้องการในการไปปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ 

ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาความต้องการในการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ในภาพรวม  โดยให้ข้อมูลเกีย่วกับประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2555  ประกาศ  ณ  

วันที่ 7  ธันวาคม  2555     ซึ่งมหาวิทยาลยัได้ให้คณะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานของ 

บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   ไว้เป็นการเฉพาะต่างหากจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นการ 

ประจํา  ดังนั้น  จึงขอเสนอเกณฑ์การประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ 

ประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1.  ในปีการศกึษา 2556  อนุมัติให้อาจารย์  4  คน  ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  

ดังนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์  เรืองกําเนิด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  นางสาวจุฬามาศ  สุวรรณบูล   

และนางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์    ทั้งนี้   ขอให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งเกณฑ์การประเมินกรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ ให้อาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน ฯ  ทราบ   และจัดทํา  TOR   ตามแบบฟอร์มของคณะ 
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  2.  กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์   เรืองกําเนิด     ขอให้จัดทําหลักสูตรวิชาโทศิลปะการแสดง   

ให้เสร็จก่อนทีจ่ะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   

  3.  เกณฑ์การพิจารณาบุคคลเพื่อให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  มี  4  ข้อ  ดังนี้ 

    3.1  พิจารณาอายุราชการที่มาปฏิบัติงานคณะศิลปศาสตร์ 

   3.2  มีแผนการปฏิบัติงานระหว่างไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการที่ชัดเจน  และ
สาขาวิชารับทราบ 

   3.3  ไม่ติดค้างโครงการ หรือติดค้างไม่เกิน 1 โครงการ 

   3.4  พิจารณาคะแนนประเมนิย้อนหลัง  3  รอบการประเมิน 

  ทั้งนี้  คณะจะแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ 

  4.  สําหรับปีการศึกษา  2557 – 2558  คณะจะทําการสํารวจความต้องการในการไปปฏิบัติงานเพื่อ 

เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอีกครั้ง    หากผูป้ระสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ    ขอใหแ้จ้งความ 

ประสงค์ผ่านสาขาวิชา  ก่อนไปปฏิบัติงาน ฯ  อยา่งน้อย  6  เดือน  ซึ่งคณะจะพิจารณาเป็นปีต่อปี  

  5.  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ   กรณีไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ  โดยมีข้อเสนอแนะให้ระบุเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพิ่มเติม 

 

4.2  การส่งผลงานเข้ารบัการคัดเลือกรางวัลคณุธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556    
รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม 

แห่งชาติ  พ.ศ.2556  โดยแบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ ประเภทองค์กร  ประเภทบุคคล  และประเภทโครงการ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติไม่เสนอชื่อ 

 

4.3  การพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม เพื่อเขา้รับการพจิารณาเป็นตัวแทน 
รับรางวลั หมอ่มงามจิตต์ บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  ประจําปี  พ.ศ. 2556 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา 

คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นตัวแทนรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  รางวัลสร้างเสริมคนดีมี 

คุณธรรม  ประจําปี  พ.ศ. 2556     โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรม    มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา 

คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ  นางสาวปรียาภรณ์  เจรญิบุตร    และนายเมธี   

แก่นสาร ์
 

4.4  การขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ 2014 ESL/EFL and English Language Studies Conference 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ 2014 ESL/EFL and  
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English Language Studies Conference   โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศ   ร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยในภาคอีสานอีก 3  มหาวิทยาลัย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   จะจัดขึน้ในวันที่  29  มีนาคม  2557  ณ  คณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยใช้เงินหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศ  เป็นจํานวน  146,240  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ  โดยคณะจะสนับสนนุในด้านการบริหารจัดการการ 

ประชุม 
 

4.5 การพิจารณางดให้บริการหนงัสือพิมพ์บรเิวณชั้น 1 อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการงดให้บริการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  มติชน  และ   

The  Nation  บริเวณชั้น  1   อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม (ILC) แก่นักศึกษาและอาจารย์   ในช่วงปิดภาค 

การศึกษา  เพือ่เป็นการประหยัดงบประมาณ    ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน 2556 – 31  พฤษภาคม  2556  และเริ่มรับ 

หนังสือพิมพ์เพื่อให้บริการอีกครั้ง  ต้ังแต่วันที่  1  มิถุนายน  2556  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติงดให้บริการหนังสือพิมพ์  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน 2556 – 16   

พฤษภาคม  2556  และเสนอให้ศูนย์การเรยีนแบบพึ่งตนเอง (SAC)  สํารวจความต้องการในการใช้ขอ้มูลทางวิชาการ 

จากหนังสือพิมพ์  ก่อนนําไปจําหน่าย  และหากจะจัดเก็บไว้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ สามารถติดต่อระบบจากสํานัก 

วิทยบริการ 
 

4.6  ชมรมพิราบขาวขออนมัุติเชื่อมต่อทอ่ประปา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่  เสนอที่ประชุมพิจารณาขอถอนวาระการขออนุมัติเชื่อมต่อท่อประปา  

ของชมรมพิราบขาว   เนื่องจากได้ประสานกับนายสุชินต์  ดรุณพันธ์   ทีป่รึกษาชมรม    ทราบว่าชมรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ 

ในความรับผิดชอบของคณะ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติถอนวาระ   
 

4.7  หารือแนวปฏิบัติในการคุมสอบ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    หารือที่ประชุมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคุมสอบ  เนื่องจากเกิดปัญหากรณ ี

อาจารย์ไม่ได้ไปคุมสอบตามตาราง เนื่องจากป่วย  ว่าคณะจะมีแนวนโยบายตามหลักการเดิมที่เคยปฏิบัติหรือไม่    

กล่าวคือจะต้องหาอาจารย์ท่านอื่นไปคุมสอบแทนตนเองให้ได้  อนึ่ง  หากเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น ป่วย หรืออุบัติเหตุ  จะ 

ดําเนินการอย่างไร   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้   
1. เห็นชอบให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม  คอื  หากมาคุมสอบไม่ได้จะต้องหาอาจารย์ท่านอื่นคุม 
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สอบแทน 
  2.  กรณีฉุกเฉนิจริง  และไมส่ามารถหาอาจารย์ท่านอื่นคุมสอบแทนได้    ให้ประสานรองคณบดีฝ่าย 
วิชาการ  หรือประสานไปยังกองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจสุําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2556   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การ 

กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ซึ่งมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  

เป็นต้นไป  ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2555   

โดยบุคลากรสายวิชาการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4  เท่าจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ   และบุคลากรสายสนับสนุน 

วิชาการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3  เทา่จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ  ทั้งนี้  ได้นําประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ไว้ 

ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแลว้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.2  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เรื่อง การสรรหาบคุคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
พ.ศ.2556   

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การสรรหา 

บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  พ.ศ.2556  โดยให้ใช้วิธีการคัดเลือก  ซึง่หลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามความในหมวด 1 และหมวด 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลยั 

อุบลราชธานี   เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2555 

ทั้งนี้  ได้นําประกาศดังกล่าวประชาสัมพันธ์ไว้ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.3  ศูนย์สขุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ   
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าศูนย์สุขภาพ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ  ตามนัยมาตรา 4 แหง่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

2556  ดังนั้น  ผู้มีสิทธิสามารถนําใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากหน่วยงานราชการต้นสังกัดได้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.4  มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด   
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด   ซึ่งคณะ 
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รัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายใหก้ระทรวงศึกษาธิการ   พิจารณาดําเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้    

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกเพศวัยให้ถูกต้องตรงกัน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.5  การรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติราชการเพื่อเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการ ของนางเสาวนย์ี  ตรีรัตน์  
อเลกซานเดอร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ ของนางเสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง 

วิชาการ  ต้ังแต่วันที่  15  ธันวาคม  2555  ถึงวันที่ 14  ธันวาคม  2556  จึงได้รายงานความคืบหน้ารอบ  3  เดือน 

แรก  ดังนี ้

1. การวิจัยและเขยีนบทความทางวิชาการร่วมกับศาสตราจารย์ดันแคน  แมคคาโก ได้ดําเนินการ 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจนแล้วเสร็จและร่างบทความเรื่องที่ 1 เสร็จเรียบรอ้ยในเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง 

การปรับภาษาและประเด็นเพิ่มเติม 

2. การบริการแปลผลงานวิชาการของคณาจารย์ ได้ทําการแปลผลงานของคณาจารย์ จํานวน 3 ครั้ง 

3.  ได้ทําการตรวจสอบและแปลคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปริญญาโท จาํนวน 5 หน้า 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  จํานวนผู้สมคัรเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรบับคุคลทั่วไป ศูนยบ์รกิารวิชาการ คณะศิลปศาสตร์   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย   แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ 

บุคคลทั่วไป  ศูนย์บริการวิชาการ  คณะศลิปศาสตร ์ รายละเอียดดังนี้ 
 

                             หลักสูตร จํานวนที่รับสมัคร  จํานวนผู้สมัคร           หมายเหตุ 

1. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    10 - 20 คน         6  คน  

2. ภาษาจีนเบื้องต้น    10 - 20 คน         5  คน  

3.  สื่อสารภาษาเวียดนาม    10 - 20 คน         3  คน  

4. สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น    10 - 20 คน         1  คน  

5. ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร    10 - 20 คน            -  

6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    10 - 20 คน         9  คน เริ่มสอนวันที่ 23 มี.ค. 56 มาเรียน  4 คน

7.  ออกเสียงอย่างไรให้ฝรั่งเข้าใจ    10 - 20 คน            -  

8. เรียนรู้คําศัพท์และไวยากรณ์อังกฤษด้วยสมองซีกขวา    10 - 20 คน            -  

9. การเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง    10 - 20 คน            -  

10. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง    10 - 20 คน            -  
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2555 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง ผลการ 

คัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2555  โดยบุคลากรคณะที่ได้รับการคัดเลือก  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นายจักรพันธ์  แสงทอง  ประเภทผู้บริหาร  ได้รับการคัดเลือกระดับคณะ     

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสทิธ์ิ  กอบบุญ  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  ได้รับการคัดเลือกระดับ 

มหาวิทยาลัย  ด้านการบริการและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

3. นางสาวปรียาภรณ์  เจรญิบุตร  ประเภทขา้ราชการ  ได้รับการคัดเลือกระดับคณะ  ด้านการบริการ 

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม ประเภทข้าราชการ  ได้รับการคัดเลือกระดับคณะ  ด้านการบริการ 

  5.  นางมลธิดา  จันทร์อ่อน ประเภทพนักงานมหาวทิยาลัย  ได้รับการคัดเลือกระดับคณะ  ด้านพัฒนางาน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1 การเสนอชื่อผูแ้ทนเปน็คณะกรรมการดําเนินงานสรา้งอนุสาวรีย์  “รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี   อธิการบด ี
ผู้ก่อตั้งมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน”ี 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการดําเนินงานสร้าง 

อนุสาวรีย์ “รศ.ดร.สมจิตต์  ยอดเศรณี  อธิการบดีผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อรองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา    และนายสรพจน์   

เสวนคุณากร   
 

6.2  การเสนอชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่อคณะกรรมการการจัดการ 

ความรู้ (KM)  โดยเสนอให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเป็นตัวแทนสาขาในคณะกรรมการดังกล่าว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการจัดการความรู้ (KM)  และให ้

เสนอชื่อผู้แทนสาขาวิชา  สาขาวิชาละ 1 คน  โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงหัวหน้าสาขาวิชา 

เพื่อขอรายชื่ออีกครั้ง 
 

6.3  การแจ้งเวียนเอกสารในระบบการจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่กองกลาง  มหาวิทยาลัย   ได้มีการแจ้งเวียน 
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของคณะ  
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http://main.la.ubu.ac.th/laweb/2012/index.php/th/edoc-th  นั้น  เพื่อให้อาจารย์ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  

ดังนั้น  คณะจะสําเนาบันทึกการแจ้งเวียนดังกล่าวไว้ในแฟ้มหัวหน้าสาขาวิชาด้วย 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา    12.15  น. 
 


