
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  10 / 2556 

วันอังคารที่  22  ตุลาคม  2556  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภรณ์  มีชัย   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 

5.  นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร        หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ  

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก     กรรมการ 

7.  นายเสนาะ  เจรญิพร             ผูแ้ทนหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 

8.  นางสาวสมศรี  ชัยวณิชยา   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    กรรมการ 

9.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 

10.  นายทรงพล   อินทเศียร    รองคณบดีฝ่ายบริหาร         กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     ลากิจ 

2.  นายราม  ประสานศักด์ิ   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา     ลาพักผ่อน 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวสิรวิงษ์  หงษ์สวรรค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร 

2.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  นายสรพจน์  เสวนคุณากร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 

4.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

5.  นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์    รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.00  น.  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 

การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การปรับฐานคา่จ้างขั้นต่ําแรกบรรจุของลูกจ้างชั่วคราว 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะปรับฐานคา่จ้างขั้นตํ่าแรกบรรจุของ 

ลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้อนุมัติในหลักการแล้ว  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.2  การจ่ายเงินเพิ่มพเิศษ ให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้อนุมัติในหลักการ เกี่ยวกับ 

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศแล้ว  แต่ขอให้คณะปรับหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเพื่อ 

เสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

1.3  การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง คณะศิลปศาสตร์  จะจัด 

ประชุมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง   แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองกับการจัดการน้ํากรณีโครงการจัดการขนาดใหญ่และ 

โครงการสามแสนล้าน  ในวันที่  24  ตุลาคม  2556  เวลา  09.00 - 16.00 น.  ณ  หอ้งประชุมดอกจาน  3  โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองกับการจัดการน้ําผ่านโครงการชลประทานในอสีาน  ประเทศ 

เพื่อนบ้านและโครงการจัดการน้ํา 2  แสนลา้นบาท  ของรัฐบาลไทย   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

1.4  การปรับเปลีย่นผู้บรหิารคณะ 

ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้รับอนุมัติให้แต่งต้ัง  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร  ดํารง 

ตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556    และแจ้งการขอลาออกจาก 

ตําแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ต้ังแต่วันที่  1  เมษายน  2557  เนื่องจากต้องดูแลบุตรและบุพการี 

      มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศลิปศาสตร์  ครั้งที่  9/2556 

   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครัง้ที่  9/2556  
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   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  

9/2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

3.1  การขออนุมัติจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากคณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะ 

วิทยาศาสตร์  โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้มานําเสนอข้อมูล  เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวว่าสามารถ 

นํามาปรับใช้กับฐานข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ได้อย่างไร  ซึ่งประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ จํานวน 19 ระบบงาน 

ดังนี้  ระบบเอกสารอ้างอิง  ระบบบุคลากรและหน่วยงาน  ระบบลาออนไลน์  ระบบแฟม้สะสมงาน  ระบบรางวัลและ 
เกียรติคุณ  ระบบนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ระบบทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ระบบติดตามภาระงาน   ระบบ 
แผน   ระบบบริหารโครงการ  ระบบประเมนิโครงการ  ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  ระบบงานวิจัย  ระบบประชุม 
อิเล็กทรอนิกส ์ ระบบความร่วมมือทางวิชาการ  ระบบจัดการหนังสือคําสั่ง  ระบบสายตรง   ระบบบริหารจัดการสิทธ์ิ 
และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   ทั้งนี้   หากมีการนําระบบดังกล่าวเข้ามาปรับใช้ในคณะศิลปศาสตร์   
งานคอมพิวเตอร์   จะดําเนินการอบรมการใช้โปรแกรมใหแ้ก่บุคลากรของคณะต่อไป 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์    และ 

มอบหมายให้งานคอมพิวเตอร์  จัดทําแผนการใช้ระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์  และแจ้งให้บุคลากรทราบว่า 

คณะจะมีการนําระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไร 

 
3.2  (ร่าง) ประกาศบันทึกข้อตกลงระหวา่งคณะศลิปศาสตร์  มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี   กับคณะศลิปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล  และ 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้กําหนดจะลงนามบันทึกข้อตกลง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความ 

ร่วมมือในด้านต่าง ๆ   ในวันที่  4  ตุลาคม  2556  นั้น  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้แจง้ว่าขอเลื่อน 

กําหนดการลงนามบันทึกข้อตกลงออกไปก่อน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.3  การแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบคุคลในสถาบันอุดมศึกษา  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้นํามติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา  เสนอ 

ให้ที่ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์พิจารณา  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2556  นั้น  ผลการแสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ  เป็นดังนี้ 
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- มาตรา 4   ขอให้เพิ่มนิยามและข้อกําหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับ  “ลูกจ้างประจํา”  ให้ปรากฏใน 

พระราชบัญญัติดังกล่าว   

- มาตรา 21 (2) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคํานึงถึงผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภาพขององค์กร 

ลักษณะและของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ  คําที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร 

  - มาตรา 21 (3) ประโยคสุดท้าย “จะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมา
ประกอบการพิจารณามิได้”  จําเป็นต้องระบุด้วยหรือไม่ 

  - มาตรา 46 ประโยคสุดท้าย “การรายงานโดยปกปิดหรือละเลยข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง ให้
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จ”  ต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอํานาจในการตัดสินว่าสิ่งใดควรบอกให้แจ้ง 

- มาตรา 59  มีความขัดแย้งกันเองในวรรคแรกและวรรคที่สอง 

- มาตรา 78  เสนอให้ตัดมาตรานี้ออกจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

  ทั้งนี้  ได้ส่งข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแลว้ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

3.4  การพิจารณาแก้ไขสญัญารับทุนการศึกษาสาํหรบัอาจารยค์ณะศิลปศาสตร ์

ประธาน   แจง้ที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 

9/2556  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2556  เห็นชอบให้หารือการเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  กรณลีาศึกษาโดยใช้เวลาบางส่วน  ไปยังสํานักงานกฎหมายและ 

นิติการ  นั้น  สํานักงานกฎหมายและนิติการได้ตอบข้อหารือดังกล่าวมายังคณะแลว้   โดยได้เสนอร่างประกาศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง   ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2556  มาเพื่อให้คณะพิจารณา 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

1. ประกาศดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   

ครั้งที่  10/2556  เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2556   

  2.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2556  เป็นต้นไป  (เพื่อให้ครอบคลุมถึงวันที่ที่ผู้รับ
ทุนได้จัดทําสัญญารับทุน) 

  3.  ในข้อ 9.6 บรรทัดที่สอง ขอแก้ไขจาก “หรือคณะสั่งใหทุ้นแก่ผู้รับทุน” เป็น “หรือคณะสั่งงด 

ให้ทุนแก่ผู้รับทุน” 
 

3.5  การปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศลิปศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่     เสนอทีป่ระชุมพิจารณาผังการปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์   

ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์   
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  และขอให้เพิ่มช่องทาง เข้า-ออก ให้มี 2 ช่องทาง 

และขอใหซ้่อมแซมตะแกรงปิดท่อระบายน้ํา เพื่อให้มีความแน่นหนามากยิ่งขึ้น 
 

ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณาประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงนิและหลักเกณฑ์การใช้จา่ยเงินรายได้ที่ได้จากศูนย ์

บริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร ์ 

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินและหลักเกณฑ์การใช้ 

จ่ายเงินรายได้ที่ได้จากศูนย์บริการวิชาการ  คณะศิลปศาสตร์  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังนี้ 

1. ให้ปรับแก้เนื้อหาในส่วนอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย   โดยจัดกลุ่มประเภทการให้บริการ 

และค่าตอบแทน  ใหแ้ล้วเสรจ็ในแต่ละหมวด   

  2. ใหศู้นย์วิจัยและบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์  ร่างแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของ 

ศูนย์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครั้งต่อไป 
 

4.2  การพิจารณารบัอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา จาํนวน 1 อัตรา   

ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาว่ารองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  ผู้ประสานงานกลุ่มงานสอน 

กีฬาและนันทนาการ    เสนอให้รับอาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา   จํานวน  1  อัตรา   ซึ่งประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

ปัจจุบัน การขอกรอบอัตรากําลังจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  และในช่วงระยะเวลา 4  ปีข้างหน้านี้ 

คณะยังไม่มีกรอบอัตรา  ซึ่งแนวทางที่จะสามารถดําเนินการได้คือ  การจ้างอาจารย์พิเศษ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติว่าหากมีความจําเป็นให้กลุ่มงานสอนกีฬาและนันทนาการ จ้างอาจารย์ 

พิเศษ 

 
4.3  การพิจารณารายละเอยีดการจ้างอาจารย์พเิศษหลกัสูตรภาษาจนี 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   เสนอทีป่ระชุมพิจารณารายละเอียดการจ้างอาจารย์ 

พิเศษหลักสูตรภาษาจีน  แทนนางสาววกุล  นิมิตโสภณ  ซึง่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ณ  ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนได้ส่งรายละเอียดการจ้าง นางสาววสมุล  ต้ังมานะกุล  เพื่อเป็นอาจารย์ 

พิเศษ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ้างนางสาววสุมล  ต้ังมานะกุล  เป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตร 

ภาษาจีน  ไปพลางก่อนจนกว่าคณะจะมีกรอบอัตรากําลัง 
 

4.4  การสนับสนนุการจัดพมิพ์วารสารวิชาการสภาคณบดีคณะครศุาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย  

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารวิชาการสภาคณบดีคณะ 
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  แหง่ประเทศไทย ซึ่งสภาคณบดีคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์  ได้จัดให้มีวารสารวิชาการ 

ปีละ  3  ฉบับ ๆ ละ 30,000  เล่ม  ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนการลงตีพิมพ์โฆษณาสินค้าหรือบริการในวารสารของ 

สภาคณบดี ฯ 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติยังไม่ขอสนับสนุนงบประมาณ  เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกและคณะม ี

งบประมาณที่จํากัด  
 

4.5  ขอข้อมูลอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี   ที่คณะจะพิจารณาจดัเก็บแต่ละ
หลักสูตร ในปกีารศึกษา 2558 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขอข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ระดับปริญญาตรี   ทีค่ณะจะพิจารณาจัดเก็บแต่ละหลักสตูร ในปีการศึกษา 2558 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเลือกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี  

11,500  บาท   ซึ่งถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกบัอัตราที่คณะได้จัดเก็บในปัจจุบันโดยเฉลี่ยต่อภาคการศึกษา   และ 

เหมาะสมกับการบริหารจัดการของคณะ     

 

4.6  การพิจารณาจ่ายเงนิคา่จ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชัว่คราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงนิรายได้ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาวต่างประเทศ  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2555    กองแผนงานได้ทําหนังสือที่ ศธ  0529.5/ 365  

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แจ้งมติที่ประชุมพิจารณาเกลี่ยงบประมาณคงเหลือจากการปรับแผนการจ้างลูกจ้าง 

ช่ัวคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2555 โดยจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติม จํานวน 71,280 สําหรับอัตราจ้างสูงกว่ากรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

และจัดสรรเพิ่มเติม จํานวน 821,040 บาท เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและลูกจ้างชั่วคราว 

ชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   

  ทั้งนี้   เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นการปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่าง 

ประเทศ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดังนั้น เพื่อให้การปรับค่าจ้างลูกจ้างชาว 

ต่างประเทศสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ทั้งที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และจ้างด้วยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2553  ซึ่งเห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง  และ 

ค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 5  มีผลบังคับ ต้ังแต่วันที่ 1  เมษายน 2554   

และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค  0428/ว 40  ลงวันที่  27  เมษายน  2554  เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตรา 

ค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสญัญาจ้าง และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจใหแ้ก่บุคลากร  คณะศิลปศาสตร์   จึงใคร ่

ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างตกเบิกส่วนที่เพิ่มขึ้นเดือนละ  990 บาท  ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จํานวน  11 ราย   

เป็นจํานวน  5  เดือน  เป็นจาํนวนเงินทั้งสิ้น  65,340  บาท  โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี ้ ต้ังแต่วันที่ 1   
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เมษายน  2554   ถึงวันที่  30  กันยายน  2554 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ใชเ้งินรายได้จ่ายเงินค่าจ้างตกเบิกให้แก่ 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ    และเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาการ 

ขออนุมัติใช้เงินรายได้ต่อไป 
 

4.7  ทบทวนการจ่ายเงินเพิม่พิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยใช้เงนิรายได้  

  ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

โดยใช้เงินรายได้  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

โดยให้ต่อสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี   ดังนี้    
 

รายการ อายุงานน้อยกว่า 3 ปี อายุงาน 3 ปขีึ้นไป 
เงินเดือน 20,780 20,780 
โบนัสเดิม (20,780/12=1,731) 1,740 1,740 
ค่าตอบแทน - 3,000 

รวม 22,520 25,520 
   

ทั้งนี้  จะนําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
4.8 การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานเพื่อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
สาขาวิชาวรรณกรรมสาํหรบัเด็กและเยาวชน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานเพื่อกําหนดตําแหน่ง 

ทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน    ของนางสาวปรียาภรณ์   

เจริญบุตร  อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

4.9  การพิจารณาตัดเกรด ภาคการศึกษา  1/2556   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการตัดเกรด  ภาคการศึกษา  1/2556  โดยนําเสนอ 

เกรดในภาพรวมของแต่ละสาขาวิชา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวันส่งเกรดช้า ภายในวันที่ 6  พฤศจิกายน   

2556 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการตัดเกรดภาคการศึกษา  1/2556  และเห็นชอบให้ส่ง 

เกรดช้าได้ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน 2556  และหากสง่เกรดช้ากว่าวันที่  22 ตุลาคม  2556  จะถอืว่าส่งเกรดช้า 

และมีผลต่อการหักคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 
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4.10  ปฏิทินการส่งกิจกรรมในรายวชิา/หลักสูตร ประจําภาคการศึกษา 2/2556 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร     เสนอที่ประชมุพิจารณาปฏิทินการส่งกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร   

ประจําภาคการศึกษา  2/2556  รายละเอยีดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ปรับปฏิทินการส่งกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร  ประจําภาค 

การศึกษา  2/2556   ดังนี้ 
 

รายการ ช่วงเวลาการส่งเอกสารเพื่อขอจัด
กิจกรรม 

หมายเหตุ 

1. จัดกิจกรรมวันที่ 4 พ.ย. 56 - 20 
ธ.ค. 56 

ส่งเอกสารกิจกรรม ครั้งที ่1 ระหว่างวันที่  
28  ต.ค. 56 – 22 พ.ย. 56 ที่งาน
วิชาการ 

 

2. จัดกิจกรรมวันที่ 21 ธ.ค. 56 - 3 
มี.ค. 57 

ส่งเอกสารกิจกรรม ครั้งที ่2 ระหว่างวันที่  
9 ธ.ค. 56 – 20 ธ.ค. 56 ที่งานวิชาการ 

 

 

4.11  ขออนุมัติเทียบรายวิชา 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา ของนางสาวเกศรินทร์   

ค้อทอง  รหัสประจําตัว  5314402663   นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสังคม   ย่ืนเรื่องขอเทียบรายวิชา  1451 291  

สื่อกับการพัฒนา (รายวิชาเดิม)  กับวิชา 1451 204  สื่อกบัการพัฒนา  (รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งเป็นราย 

วิชาเอกบังคับ)   ทั้งนี้   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเห็นชอบให้เทียบรายวิชาได้  เนื่องจาก 

เนื้อหารายวิชาเทียบเคียงกันได้มากกว่าร้อยละ 75 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

4.12  การรับรองการสาํเร็จการศึกษานักศึกษาระดบัปริญญาโท 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองการสําเร็จการศึกษานักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท  จาํนวน  3  คน  ดังนี้   

1.  นายเมธาวี  ร่มเย็น  นักศกึษาระดับปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขาการ 

สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

2.  นางวรรนิภา  ยุทธเสรี  นกัศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการ 

สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

3 นายสังคม  ศรมีหันต์  นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา 

สังคมศาสตร์และการพัฒนา  
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มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษา 

4.13  การจัดการเรียนการสอนสําหรับนกัศึกษาที่มีภาวะออทิซึม 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศกึษาที่มีภาวะ 

ออทิซึม  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งหนังสือ เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มาให้คณะจํานวน 10 เล่ม 

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน   ซึ่งคณะศิลปศาสตร์  มนีักศึกษาที่เข้าข่ายจํานวน 1 คน   ดังนั้น  จงึเสนอว่าคณะ 

ควรจะมีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศกึษาที่มีภาวะออทิซึม หรือเป็นเด็กพิเศษ ใหแ้ตกต่างจากนักศึกษาปกติทั่วไป     

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่มภีาวะออทิซึม 

หรือเด็กพิเศษ  แตกต่างจากการสอนนักศึกษาปกติ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประธานหลักสูตรประวัติศาสตร์ทราบ เพื่อปรับการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

4.14  การปรบัปรุงโรงอาหารและที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ หน้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศลิปศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2556  มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโรงอาหารโดยใช้กระเบื้องในการปูพ้ืนโรงอาหาร  และใช้ไวนิล 

ทํารางน้ํา  นั้น   ต่อมามหาวทิยาลัยได้แจ้งว่าสามารถดําเนินการได้เพียงการปูกระเบื้องพื้นโรงอาหารเท่านั้น  ไมม่ ี

งบประมาณเพียงพอสําหรับการทํารางน้ํา  โดยมหาวิทยาลัยของบประมาณเพิ่มจากคณะ  เป็นจํานวน 25,000  บาท   

เพื่อทําเชิงชายและกันนก ดังนั้น จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ และขอให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ หาข้อมูล 

เกี่ยวกับแบบเพิ่มเติม 
 

4.15  การขออนุมัติอัตราทดแทนตําแหนง่พนักงานเงินรายได ้

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติอัตราทดแทนตําแหน่งพนักงานเงิน 

รายได้  โดยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ได้ให้ข้อมูลว่าตามที่มีอาจารย์ภายในสาขาวิชา จํานวน  2  

คน  ซึ่งเป็นพนักงานเงินรายได้  ได้แก่ นางสาวจิรายุ  สินศิริ   ได้รับทุนเพื่อลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก  ซึ่งหาก 

สําเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเงินงบประมาณ  และ นางสาวอรนุช  ปวงสุข    

ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วและกลับมาปฏิบัติงานโดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเงินงบประมาณ  แล้ว   

นั้น  จากเหตุผลดังกล่าวจะทําให้กรอบอัตราพนักงานเงินรายได้ว่างไม่มีคนครอง จํานวน 2 อัตรา  ดังนั้น  จึงขอหารอื 

ที่ประชุมว่าจะขออนุมัติจ้างบุคคลแทนอัตราดังกล่าวได้หรือไม่   

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติยังไม่อนุมัติในการจ้างพนักงานทดแทนอัตราเดิม  เนื่องจากไม่มีข้อมูล 

ภาระงานของอาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้  หากสาขาวชิา ฯ  จะขออนุมัติ 

อัตรากําลังขอให้วิเคราะห์ภาระงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
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4.16  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ  ของสาขาวิชา 

ภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เนื่องจากนางสาวจิรายุ  สินศิริ  และนายกนัตพัฒน์  ตรินันท์  อาจารย์ผูส้อนวิชา 

ภาษาอังกฤษ    ได้ขอลาศึกษาต่อ     ประกอบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร    ขอไปช่วยราชการ   ณ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  จังหวัดสงขลา    และนางสาวอรุณี  ย่ีทอง     ได้หมดสัญญาจ้างการเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัย  ประเภทปีต่อปี  จึงส่งผลให้สาขาวิชา ฯ  ขาดแคลนกําลังคนในการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น   

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดตีะวันตก  จึงขออนุมัติจ้างนางสาวอรุณี  ย่ีทอง   และนายชนัญญู  บูรณ์เจริญ   เป็น 

อาจารย์พิเศษ  ในภาคการศึกษา 2/2556  อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ  400  บาท 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
 

4.17  การพิจารณาใบเสนอราคารถตู้คณะ 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาใบเสนอราคารถตู้คณะ  ตามท่ีคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 7/2556  ได้มมีติอนุมัติในหลักการให้จัดซื้อรถตูค้ณะใหม ่ นั้น  ซึ่งงานยานพาหนะ  ได้หา 

ข้อมูลราคารถตู้  ย่ีห้อนิสสัน  และอุปกรณ์ตกแต่ง  รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 1,474,596  บาท  รายละเอียดดังใบเสนอราคา 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้งานยานพาหนะ  หาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลากหลายบริษัท  

เพื่อนําเสนอต่อไปประชุมอีกครั้ง  
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การกําหนดอัตราเงนิเดือนแรกบรรจุสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2556   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบประกาศ  เรื่อง   การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  ทั้งนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศในเว็บไซต์คณะแล้ว 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ   

5.2  ประกาศมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ  และทักษะที่จําเป็น 

ในการปฏิบัติงานสําหรบับคุลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี พ.ศ.2556   

   รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนด 

สมรรถนะ  ความรู้ความสามารถ   และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร    สังกัดมหาวิทยาลัยอุบล 

ราชธานี  พ.ศ.2556  ทั้งนี้  อยู่ระหว่างสําเนาให้บุคลากรทุกคน 

  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
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5.3  แจ้งรายละเอยีดเก่ียวกับการสอน การเดนิทางและค่าตอบแทนอาจารย์ที่เดินทางมาสอนที่หน่วยการจัดการ 
เรียนการสอนมุกดาหาร   

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดเก่ียวกับการสอน   การเดินทางและ 

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่เดินทางมาสอนที่หน่วยการจัดการเรียนการสอนมกุดาหาร ประจําภาคการศึกษา 2/2556 ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 45 ช่ัวโมง  ต่อภาคการศึกษา  คา่ตอบแทน 

ช่ัวโมงละ  400 บาท  โดยในแต่ละรายวิชาไม่เกินวิชาละ 18,000 บาท 

2. ด้านการเดินทาง  ทางหน่วย ฯ ได้จัดเตรียมรถตู้เพื่อรับส่งอาจารย์ทุกท่าน โดยจะออกเดินทาง 

จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เวลา  06.00 น.  และเดินทางกลับจากหน่วย ฯ เวลา 16.00 น. 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
 

5.4  สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมนิผล รายวชิา 
กลุ่มภาษา  ปกีารศึกษา 2556 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบสรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง   

การจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล รายวิชากลุม่ภาษา  ปีการศึกษา 2556  ซึ่งงานวิชาการได้จัดขึ้นเมื่อวันที่   

11  ตุลาคม  2556   เวลา  08.30 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  3  โดยวิทยากร   รองศาสตราจารย์เฉลียวศร ี  

พิบูลชล  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  โดยมีอาจารย์สาขาวิชาภาษาและ 

วรรณคดีตะวันตก  สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  จํานวน  30  คน  และ 

มีผู้ส่งแบบประเมินจํานวน  17  คน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
 

5.5  การปรับกําหนดระยะเวลาในการบันทึก มคอ.2 – มคอ.7 ลงในระบบ UBU TQF MAPPER 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบการปรับกําหนดระยะเวลาในการบันทึก มคอ.2 – มคอ.7  

ลงในระบบ UBU TQF MAPPER  ประจําปีการศึกษา  2556 ดังนี ้
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                รายการบันทึก    ภาคการศึกษา 

       1/2556 

  ภาคการศึกษา 

       2/2556 

   ภาคการศึกษา 

       3/2556 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 13 พฤศจิกายน 2556 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.3, มคอ.4) 13 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2556 9 มีนาคม 2557 

3. รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

(มคอ.5, มคอ.6) 

13 พฤศจิกายน 2556 16 เมษายน 2557 20 มิถุนายน 2557 

4. รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  

4.1 หลักสูตรที่ไม่มีภาคการศึกษา 3/2556  

กําหนดใน มคอ.2 

16  พฤษภาคม  2557 

4.2 หลักสูตรที่มีภาคการศึกษา 3/2556  

กําหนดใน มคอ.2 

27  มิถุนายน  2557 

   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.6  การทอดกฐินสามัคค ี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะมีการทอดกฐินสามัคค ี  ซึ่งจัดเป็น 

ประจําทุกปี  รว่มกับคณะเกษตรศาสตร์  ซึง่ในปีนี้กําหนดจัดขึ้นในวันที่  11 พฤศจิกายน  2556   

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.7 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนเวียดนาม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตร  แจ้งที่ประชุมทราบว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จํานวน  2  คน  ได้รับทุน 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนง  เลิม  สังกัดมหาวิทยาลัยถาย  เงวียน จ.ถาย เงวียน  ประเทศเวียดนาม   เพื่อไปเรียน 

ภาษาเวียดนามเป็นระยะเวลา  7  เดือน  ต้ังแต่เดืนอพฤศจิกายน  2556  ถึงเดือนมิถุนายน  2557   ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

  1.  นายเกียรติศักด์ิ  พิริยะวิวัฒน์วงศ์  นักศกึษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ช้ันปีที่ 3 ได้รับ 

ทุนการศึกษาเต็มจํานวน 

2.  นางสาวเปรมฤดี  แก้วเกาะสบ้า   ศิษยเ์ก่าสาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม   คณะศิลปศาสตร ์

ได้รับทุนการศึกษาบางส่วน 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

5.8  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนิประกนัคณุภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   แจ้งที่ประชุมทราบว่างานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
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จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของคณะ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ   

โดยนําผลการวิเคราะห์และแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา   ปีการศึกษา  2556   ส่งงานประกันคุณภาพ 

การศึกษามหาวิทยาลัย  ภายในวันที่ 16  พฤศจิกายน  2556  ทั้งนี้  จะได้ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   

- 
 

 

เลิกประชุมเวลา    17.20  น. 
 
 
 
 

      


