
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่ 4 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีค า   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

10. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            ลาราชการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายสุรศักดิ์  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    15.15  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
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   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2561 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
3/2561  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2561   โดยเสนอให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้าที่ 1  แก้ไขข้อความจาก “หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็น “รักษาการใน 
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์” 
                       2.  หน้าที่ 5 วาระท่ี  4.4  ปรับมติที่ประชุมเป็นดังนี้  “อนุมัติ  และและถือเป็นการท าเกรด 
ผิดพลาดของอาจารย์ผู้สอน”   

3. หน้าที่ 6 วาระท่ี  4.5  เพ่ิมเติมมติที่ประชุมเป็นดังนี้ “เห็นชอบให้หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปรับแผนตามเสนอ  ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...” 

4. หน้าที่ 13 วาระท่ี  6.2  แก้ไขมติที่ประชุมจาก “รับทราบ” เป็น  “เห็นชอบ” 
                มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  3/2561 

ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  

    2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  3/2561 
       ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ  
3/2561  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2561    

1. หน้าที่ 1  แก้ไขข้อความจาก “หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์” เป็น “รักษาการใน 
ต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์” 

2. หน้าที่ 2 วาระท่ี  1.1  แก้ไขมติที่ประชุมจาก “” เป็น  “รับทราบเห็นชอบ” 
3. หน้าที่ 7 วาระท่ี  4.6 แก้ไขข้อความจาก “...ท่านเดิมลาออก...” เป็น “...ลาออก 1 คน” 

                  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ   
3/2561  ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ     

  

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

  - ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2  การปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้ 
โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554   และปรับปรุงแบบฟอร์มการขอใช้โรงละคร
และห้องประชุม 

            รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบล 
ราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2554 
และแบบฟอร์มการขอใช้โรงละครและห้องประชุม  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 
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ประกาศฯ (เดิม) ประกาศฯ (ใหม่) 

ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละครคณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 
        เพื่อให้การบริหารจดัการภายในคณะศลิปะศาสตร์  ด าเนินไปด้วย
ความเรยีบร้อย  และบังเกิดผลดีตอ่ทางราชการฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติที่ประชุมกรรมการคณะใน
คราวประชุม ครั้งท่ี 8/2553 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม  2553  จึงออก
ประกาศดังน้ี 
 ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนยีมและการขอใช้โรงละครคณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ2554 
 ข้อที่ 2  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บรรดาระเบียบ  
ค าสั่ง และประกาศอื่นใดที่ก าหนดไว้ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้
ประกาศฉบับนี้แทน 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
เรื่อง อัตราการเก็บค่าบ ารุงโรงละครและห้องประชุมคณะศลิปศาสตร์ 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2551 และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
          ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
“ อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
“ คณบดี”        หมายถึง  คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
“ โรงละคร”    หมายถึง  โรงละคร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
“ ห้องประชุม”  หมายถึง  ห้องประชุม  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง  ค่าบ ารุง  ค่าสาธารณูปโภค  และหมาย
รวมถึงค่าอาหารท ากรนอกเวลาของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อที่  5 การขอใช้โรงละครเพื่อจัดกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
                    1. เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
         2. เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการด้านการเรียนการสอน 
บริการวิชาการ  และกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         3. เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆที่คณะศิลปศาสตร์เห็นสมควร 
 ข้อ 6 ผู้ใดจะขอใช้โรงละคร ให้ยื่นแบบค าขอเป็นหนังสือพร้อม
แนบก าหนดการโดยละเอียดตามแบบฟอร์มที่คณะศิลปสาสตร์ก าหนด 
  กรณีที่ผู้ขอใช้โรงละครประสงค์จะท าการบันทึกภาพ
การแสดงในโรงละครจะต้องระบไุว้ในค าขอให้ชัดเจน 
                   เมื่อผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้โรงละคร  คณะศลิปศาสตร์
จะแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ขอใช้โรงละครทราบภายใน  3 วันท าการนับ
แต่วันท่ีได้รบัค าขอตามวรรคหนึ่ง  

ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนยีมและการขอใช้โรงละคร ห้องประชุม   

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในคณะศลิปาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  ฉะนั้นอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 และ 21 แห่งพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ประกอบกับมติที่ประชุม
กรรมการคณะในคราวประชุม ครัง้ที่.....................ลงวันท่ี 
........................................จึงออกประกาศดังน้ี 
 ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง  อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละคร ห้อง
ประชุมคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
 ข้อที่ 2  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บรรดา
ระเบียบ  ค าสั่ง และประกาศอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศฉบับน้ีแทน 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ ประกาศมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและการขอใช้โรงละครคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 
 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
“ อธิการบดี”     หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
“ คณบดี”         หมายถึง  คณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
“ โรงละคร”      หมายถึง  โรงละคร  คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
“ ห้องประชุม”   หมายถึง ห้องประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
“ค่าธรรมเนียม”  หมายถึง  ค่าบ ารุง  ค่าสาธารณูปโภค  ค่า
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์
 ข้อ 5 การขอใช้โรงละครและห้องประชุม  เพ่ือจัดกิจกรรม
ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไข  ดังต่อไปนี ้
  1. เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
  2. เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการด้านการเรยีนการ
สอน บริการวิชาการ  และกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
  2. เพื่อจัดการประชุม  อบรม สมัมนา   
  4. เพื่อจัดนิทรรศการต่างๆ 
  5. เพื่อจัดกิจกรรมอื่นๆที่คณะศิลปศาสตร์
เห็นสมควร 
 ข้อ 6 ผู้ใดจะขอใช้โรงละครหรือหอ้งประชุม ให้ยื่นแบบค า
ขอตามแบบฟอร์มที่คณะศลิปศาสตร์ก าหนด 
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 ข้อ 7  รายได้ที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับจากการอนุญาตให้ใช้โรง
ละครคณะศิลปศาสตร์จะใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1. โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
  2. สมทบทุนเพื่อกิจกรรมด้านความมั่นคงของชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงออกซึ่งระบบประชาธิปไตย 
  3. ใช้จ่ายในกิจการอื่นใดตามที่คณะศิลปศาสตร์
เห็นสมควร 
 ข้อ 8  ให้คณบดีหรือผู้ซึ่งคณบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
อนุญาตให้ใช้โรงละคร 
 ข้อ 9  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โรงละครจะต้องท าข้อตกลงการ
ใช้โรงละครเป็นลายลักอักษรและช าระค่าธรรมเนียมการใช้โรงละครไว้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันเข้าใช้โรงละคร 
        ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้โรงละครเป็นหน่วยงานราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้โรงละครหลังจากการ
แสดงเสร็จสิ้น 
 ข้อ 10  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะใช้โรงละคร
หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ใช้  ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้โรงละคร ต้องแจ้งให้
คณะศิลปศาสตร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันใช้โรงละครไม่น้อย
กว่า 5 วัน 
  หากผู้ได้รับอนุญาตไม่แจ้งความประสงค์จะไม่ใช้โรง
ละคร  ตามวรรคแรก คณะศิลปศาสตร์มีสิทธิยึดค่าธรรมเนียมโรงละคร
ที่ได้รับไว้แล้ว โดยผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
 ข้อ 11 หากคณะศิลปศาสตร์มีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะศิลปศาสตร์มีสิทธิที่จะเลื่อนหรือบอกเลิกการขอใช้โรงละคร   โดย
จะแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ซึ่งผู้
ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
 ข้อ  12 คณะศิลปศาสตร์มีสิทธิบอกเลิกการอนุญาตการใช้โรง
ละครได้ทันที  หากการแสดง  หรือการใช้โรงละครขัดต่อเง่ือนไขหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 5 
 ข้อ 13  การใช้โรงละคร เพื่อแสดงอันเป็นการในพระองค์ให้
ถือเสมือนว่าเป็นงานในราชการของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ได้รับอนุญาต
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 ข้อ  14 ให้ คณะกรรมการประจ าคณะศิลปะศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้โรงละคร โดยท าเป็นประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 ข้อ 15  การยกเลิกหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ข้อ 16 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการไม่
ว่ากรณีใดอันเนื่องมาจากการใช้โรงละครที่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โรง
ละครจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่คณะศิลปศาสตร์
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับการแจ้งราคาประเมิน
ค่าเสียหาย 
         ข้อ 17 ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

  กรณีที่ผู้ขอใช้โรงละครหรือห้องประชุม  
ประสงค์จะท าการบันทึกภาพการแสดงในโรงละครหรือห้องประชุม  
จะต้องระบไุว้ในค าขอให้ชัดเจน 
  ผู้ขอใช้โรงละครหรือห้องประชุม  จะต้องไดร้ับ
อนุญาตให้ใช้โรงละครหรือห้องประชุมจากคณะศิลปศาสตร์ก่อน  ซึง่
คณะศลิปศาสตร์จะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันท าการ นับจากท่ีได้
รับค าขอตามข้อ 6  
 ข้อ 7  รายได้ค่าธรรมเนยีมโรงละครหรือห้องประชุม  ที่
คณะศลิปศาสตร์ไดร้ับจากการอนญุาตให้ใช้โรงละครหรือห้อง
ประชุม จะใช้จ่ายในกิจการตามทีค่ณะศลิปศาสตร์เห็นสมควร 
 ข้อ 8  ให้คณบดีหรือผู้ซึ่งคณบดมีอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ
อนุญาตให้ใช้โรงละคร 
 ข้อ 9  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้โรงละครหรือห้องประชุม 
คณะศลิปศาสตร์  จะต้องยื่นแบบค าขอใช้โรงละครหรือห้องประชุม
ก่อนเข้าใช้และช าระค่าธรรมเนียมโรงละครหรือห้องประชุม  
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ   
 ข้อ 10  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนญุาตไม่ประสงค์จะใช้โรงละคร
หรือห้องประชุม  หลังจากท่ีไดร้ับอนุญาตให้ใช้  ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ใช้
โรงละครหรือห้องประชุม  ต้องแจง้ให้คณะศิลปศาสตร์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ก่อนวันใช้โรงละครไม่น้อยกว่า 3วัน 
  หากผู้ได้รับอนญุาตไม่แจ้งความประสงค์จะไม่ใช้
โรงละครหรือห้องประชุมตามวรรคแรก คณะศิลปศาสตร์มสีิทธิยึด
ค่าธรรมเนียมโรงละครหรือห้องประชุมที่ได้รับไว้แล้ว โดยผูไ้ดร้ับ
อนุญาตไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ 
 ข้อ 11 หากคณะศิลปศาสตร์มีเหตจุ าเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะศิลปศาสตร์มสีทิธิที่จะเลื่อนหรือบอกเลิกการขอใช้
โรงละครหรือห้องประชุม  โดยจะแจ้งให้ผู้ไดร้ับอนุญาตทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ข้อ  12 คณะศิลปศาสตรม์ีสิทธิบอกเลิกการอนุญาตการใช้
โรงละครหรือห้องประชุมได้ทันที  หากการใช้โรงละครหรือห้อง
ประชุมขัดต่อเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวต้ามข้อ 5 
 ข้อ 13 ให้คณะกรรมการโรงละครและห้องประชุมคณะ
ศิลปศาสตร์  เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมโรง
ละครและห้องประชุม   โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์
 ข้อ 14  การลดหรือพิจารณายกเวน้เงินค่าธรรมเนียมการ
ขอใช้โรงละครและห้องประชุมตามประกาศนี้  ให้อยู่ในดลุยพินิจ
ของคณบดีคณะศลิปศาสตร์หรือผูซ้ึ่งคณบดีมอบหมายใหเ้ป็นผู้มี
อ านาจ 
 ข้อ 15 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทาง
ราชการไม่ว่ากรณีใดอันเนื่องมาจากการใช้โรงละครหรือห้องประชุม  
ผู้ที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้โรงละครหรอืห้องประชุม  จะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแก่คณะศลิปศาสตรภ์ายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีผู้ไดร้ับอนุญาตไดร้ับการแจ้งราคาประเมินค่าเสียหาย 
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              ข้อ 16 อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมโรงละคร และห้อง
ประชุม ให้เป็นไปตามอตัราดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับที ่   สถานท่ี                    ที่น่ัง       ราคา/วนั     ครึ่งวัน 
1.โรงละคร (ปรับอากาศ)      480 ท่ีนั่ง     9,000        5,000 
2.หอ้งประชุมดอกจาน 3 (ปรับอากาศ)  70  ที่น่ัง     2,500        1,500 
3.ห้องประชุมดอกจาน 4 (ปรับอากาศ)   80  ที่น่ัง    2,500        1,500 
4.ห้องประชุมดอกจาน 6 (ปรับอากาศ)   12  ที่น่ัง    1,000          600 
5.ห้องประชุมดอกจาน 7 (ปรับอากาศ)   20  ที่น่ัง    2,000        1,200 
6.หอ้งประชุมดอกจาน 8 (ปรับอากาศ)   10  ที่น่ัง       800          500 
 ข้อ 17  ให้คณบดีคณะศลิปศาสตร์เป็นผูร้ักษาการตาม
ประกาศนี ้
 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายนอก และจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้กับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 จะ 
ได้รับการยกเว้นการขอใช้ห้องประชุม  โดยสามารถท าหนังสือขออนุมัติการใช้ห้องจากคณะ 

มติที่ประชุม    เห็นควรให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ปรับราคาค่าเช่าโรงละคร เป็นอัตรา  12,000 บาท/วัน  และ 7,000 บาท/ครึ่งวัน   
2. เพ่ิมเติมการคิดอัตราค่าเช่าห้องประชุมดอกจาน 5 โดยคิดอัตราเท่ากับห้องประชุมดอกจาน 6  
3. ตรวจสอบว่าห้องประชุมดอกจาน 8 เป็นห้องประชุมของส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หรือ 

ของคณะศิลปศาสตร์ 

4.5  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ   
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาเกณฑก์ารประเมินบุคลากรสายวิชาการ  ซ่ึง 

คณะได้เชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมปรับเกณฑ์การประเมินฯ  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 เวลา 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมดอกจาน  4  แล้วนั้น  ในการนี้  จึงขอเสนอเกณฑ์ฯ   ที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม   โดยน าเสนอผ่าน 
คอมพิวเตอร์ 
                    มติที่ประชุม    เห็นชอบเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการ  โดยให้งานบุคคลด าเนินจัดท า 
เกณฑต์ามข้อเสนอ ส่งให้อาจารย์ทุกท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

4.6  การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   
             รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ

วรรณคดีตะวันตก   เนื่องจากนายราม   ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   มีความ 
ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เนื่องจากจะลาเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป นั้น  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  พ.ศ. 
2540  ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา  และให้เป็นผู้ก าหนด   ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา 
2. ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 
 

 



 
 

6 

ล าดับ การด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่  1 

-  เพ่ือพิจารณาก าหนดการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ 
ศุกร์ที่ 20 เม.ย. 61 

2 ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอ
ชื่อ พร้อมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ 
ทั่วกัน (ก่อนการเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า  7  วัน) 

อังคารที่ 15 พ.ค.61 

3 ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อรับและหย่อนบัตรเสนอชื่อ ณ ส านักงานเลชานุการคณะ อังคารที่ 22 พ.ค. 61  
 09.00 - 15.30 น. 

4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ครั้งที่ 2 
- เปิดกล่องเสนอชื่อและรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ   
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติและด าเนินการ

ทาบทาม  ทั้งนี้  หากมีผู้ตอบรับมากกว่า 1 ราย จะเชิญ
ผู้ตอบรับมาสัมภาษณ์ 

อังคารที่ 22 พ.ค. 61  
15.40 - 16.30 น. 

5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม ภายใน   
พุธที่ 23 พ.ค. 61 

6 เสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาฯ  ไปยังมหาวิทยาลัย ภายใน   
พฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
4.7 การพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  วิชา 1435 112  วิวัฒนาการสังคีตไทย   

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ              
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  วิชา 1435  

112  วิวัฒนาการสังคีตไทย    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ซึ่งนายพัน  พงษ์ผล   ขอส่งรายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ.3) วิชา 1435 112 วิวัฒนาการสังคีตไทย  ซึ่งเดิมเป็นรายวิชาเลือกเสรี  เพ่ือเข้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และเข้าระบบของการบันทึก  มคอ . ในระบบ  Reg.  ทั้งนี ้  เรื่องดังกล่าวไดผ้่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากคณะ 
กรรมการบริหารวิชาการคณะ  ครั้งที่  4/2561  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   5.1  - วาระลับ - 

 

 5.2  การรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 รายนายกันตพัฒน์   
ตรินันท์   

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบการรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาเอก  

ภาคการศึกษาที่  2/2560  รายนายกันตพัฒน์  ตรินันท์  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษา 
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อังกฤษศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ด้วยทุนสว่นตัว มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556   

ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559  และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559  ถึงวันที่  22  

มีนาคม  2561 นั้น บุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนครบตามจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว  ในภาคการศึกษาที่   

2/2560  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.3  สรุปการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนิน 

งานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากองแผนงาน ได้ 

สรุปการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง   และการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มายังคณะเพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการ  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://www.ubu.ac.th/web/planning  
หัวข้อ “กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์” เลือก “การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน” 

  มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 5.4  ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการ  
      รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่าส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แจ้งข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการ  กรณีมีสถาบันอุดมศึกษา
จัดหลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)  ซึ่งไม่มีหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา และมีกิจกรรมอันอาจ
เป็นการละเมิดสิทธิของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ จึงขอแจ้งให้
มหาวิทยาลัยระมัดระวังการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม 

ประสานศักดิ์ 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณากรณผีู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ ์  

อาจารย์สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  แจ้งความประสงค์ขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง 
วิชาการ  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  31  กรกฎาคม  2562  ซึ่งเป็นไปตามแผนบุคลากรของคณะ และ
ในระหว่างลา ฯ มีแผนในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1. โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2. โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1421 340 Issues in Literature 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
 
 

http://www.ubu.ac.th/web/planning
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6.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน 

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พ.ศ. 2560   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 

รายละเอียดของหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อไป  ทั้งนี้ งานวิชาการได้ส าเนาแจ้งประธานหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 

และการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

6.3  การพิจารณาร่างการเขียนโครงร่างองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา    เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างการเขียน 

โครงร่างองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

  6.4  ขอความอนุเคราะห์จัดซุ้มอาหารร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี  2561 
              รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการสนับสนุนจัดซุ้มอาหารร่วมโครงการ  
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี  2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่  10  เมษายน  2561  ณ  
ศาลาแปดเหลี่ยม  อาคารส านักงานอธิการบดี  โดยมีกิจกรรม  คือ  พิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  
จ านวน  9  รูป  พิธีสรงน้ าพระพุทธรูป การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้คณะสนับสนุนซุ้มอาหาร จ านวน 3,000 บาท 
 

6.5  การขออนุมัติลาออกจากราชการ รายนายณรงค์วิทย์  สะโสดา  ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่านายณรงค์วิทย์  สะโสดา  ต าแหน่งบรรณารักษ์   

ขออนุมัติลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2561  เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา    17.30  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                            รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 5/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561 
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         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                 ประธานกรรมการ  


