
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  5 / 2556 

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2556   เวลา  12.00  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.  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค               หัวหนา้สาขาวิชาสังคมศาสตร ์       กรรมการ 
7.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก        ติดราชการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   ติดราชการ 
3.  นายจักเรศ   อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    ติดราชการ 
4.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ติดราชการ 
5.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ติดราชการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวพัชรี  ธานี    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
3.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
4.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- 
 

ระเบยีบวาระที่ 2        เรื่องรบัรองรายงานการประชุม       
   - 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  แผนปฏบิัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะศลิปศาสตร์    

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 คณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ (บาท) ประเภท 
1 การจัดการและถ่ายทอดความรู้ในคณะศลิปศาสตร์ (KM) 160,000 บริหาร 
2 จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์ 7,461,200 บริหาร 
3 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 637,450 ทํานุบํารุงฯ 
4 นักเรียนทุนต่างชาติ 80,000 ผลิตบัณฑิต 
5 บริการวิชาการแก่ชุมชน 2,220,880 บริหาร 
6 บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร ์ 828,300 บริหาร 
7 บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร ์ 4,780,000 บริหาร 
8 ผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 2,100,000 ผลิตบัณฑิต 
9 ผลิตบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ 3,970,640 ผลิตบัณฑิต 
10 พัฒนางานวิจัย 810,000 วิจัย 
11 พัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 1,050,000 ผลิตบัณฑิต 
12 พัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ 1,804,000 บุคลากร 
13 วิเทศสัมพันธ์ 530,000 บริหาร 
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ลําดับท่ี กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ (บาท) ประเภท 
14 ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาลคณะศิลปศาสตร์ 30,000 บริหาร 
15 วารสารศิลปศาสตร์ 50,000 บริหาร 
16 จ้างพนักงานเงินรายได้ 14,000,000 บุคลากร 
17 จ้างพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 14,000,000 บุคลากร 
18 จ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 1,500,000 บุคลากร 
19 จ้างเหมาทําความสะอาด 900,000 บริหาร 
20 รองรับภารกิจเร่งด่วน 200,000 บริหาร 
21 รายรับจากการบริการวิชาการ - บริหาร 

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โดยแผนดังกล่าวต้ังอยู่บนฐานคิด เรื่อง  การประกันคุณภาพการศึกษา งานเชิงรุกของคณะ 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เพิ่มเติมข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ 
เสนอแนะโดยให้สรุปข้อมูลใหถู้กต้องและเป็นปัจจุบัน  และส่งให้คณะกรรมการท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าประชุมเพื่อเสนอ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
  

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
6.1  การเพิ่มค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ได้สอบถามว่าตามที่ 
คณะจะปรับเพิ่มค่าจ้างให้  ในปีงบประมาณ  2557 นั้น  จะมีผลต้ังแต่เมื่อไหร่ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศว่าให้ 
ดําเนินการต่อสัญญาตามปกติไปก่อน   ส่วนการเพิ่มค่าจ้างนั้น    ต้องรอผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  หรือจากสภามหาวิทยาลัย 

 

6.2  โครงการเปิดบา้นศิลปศาสตร์  ประจาํปีงบประมาณ 2557 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจง้ที่ประชุมทราบว่าโครงการบริการวิชาการ   “โครงการเปิดบ้าน 

ศิลปศาสตร”์ ในปีงบประมาณ 2557  ได้รบังบประมาณสนับสนุน จํานวน  2  แสนบาท  จึงขอหารอืที่ประชุมเกี่ยวกับ 
วันที่จะดําเนินการจัดโครงการดังกล่าว  ในเบื้องต้นคาดว่าจะดําเนินการในช่วงการจัดงานตลาดนัดหลักสูตรของ 
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มหาวิทยาลัย  ปลายเดือนกรกฎาคม 2557 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พิจารณา 
กําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา    12.50  น. 
 
 


