
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 
   วาระพิเศษ /  2552     

วันท่ี   23  มีนาคม   2552   เวลา   09.30  น. 
ณ  หองดอกจาน   4   อาคารปฏิบตัิการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 

 
ผูมาประชุม  
1.  ผศ.อินทิรา ซาฮีร  คณบด ี      ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.กิติพร  โชประการ  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
3.  ผศ.เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   กรรมการ 
4.  นายพิสิทธิ์  กอบบุญ  รองคณบดีฝายวิจยัและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
5.  นายทรงพล  อินทเศียร รองคณบดีฝายแผนงานและสารสนเทศ   กรรมการ 
6.  นายวศิน  โกมุท  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการและพัฒนานกัศกึษา กรรมการ 
7.  นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา หัวหนาสาขาวชิามนุษยศาสตร    กรรมการ 
8.  นายชญานนท   แสงศรีจนัทร รักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 
9.  นางสิรินทรทิพย  บุญมี หัวหนาสาขาวชิาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  กรรมการ 
10.  นายบณุยสฤษฎ   อเนกสุข หัวหนาสาขาวชิาการทองเที่ยว    กรรมการ 
11.  ผศ.อารีรัตน  เรืองกําเนดิ หัวหนาสาขาวชิานิเทศศาสตร    กรรมการ 
12.  ผศ.กนกวรรณ   มะโนรมย หัวหนาสาขาวชิาสังคมศาสตร    กรรมการ 
13.  ผศ.สุพัฒน  กูเกยีรติกูล ผูแทนคณาจารย      กรรมการ 
14.  นางสาวณฐัพัชร   เตชะรุงไพศาล ผูแทนคณาจารย     กรรมการ 
15.  นางสาวกรรณิการ  สุพิชญ ผูชวยคณบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  
1.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศกึษา 
2.  นายวิชชุภงค   ลิมปทีปราการ   ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
3.  นางนุชนารถ   โหตระไวศยะ    บุคลากร 
4.  นางฐิตินันท    ภูนิคม                เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป        ผูชวยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร   ประธานในที่ประชุม   กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1   การกรอกผลการเรียนของนักศึกษาในฐานขอมูลคณะศิลปศาสตร  
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  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ แจงที่ประชุมทราบวาในภาคเรียนที่ 2/2551  อาจารย
สามารถกรอกผลการเรียนของนักศึกษาในฐานขอมูลคณะศิลปศาสตร  โดยสามารถแจกแจงเปนกลุมการเรียน
ไดอยางละเอียดเพื่อความสะดวกของหัวหนาสาขาวิชาในการนําเสนอผลการเรียน  ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  และอธิบายการกรอกผานระบบฐานขอมูลคณะ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
  - 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  - 
ระเบียบวาระที่ 4       เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  การประเมินเพื่อเล่ือนขั้นและเพิ่มคาจาง  ประจําป  พ.ศ.   2552    คร้ังท่ี  1    (1  เมษายน  2552)   

  ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการประเมินเพื่อเล่ือนขั้นและเพิม่คาจาง  ประจําป  พ.ศ.  2552   
คร้ังที่ 1  (1  เมษายน  2552)    โดยนําเสนอคะแนนการประเมินการปฏบิัติงานของบุคลากรคณะศลิปศาสตรใหที่
ประชุมพิจารณา  แยกเปน 5  กลุม   ดังนี้   กลุมขาราชการสายอาจารย   กลุมขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ  
กลุมลูกจางประจํา  กลุมพนักงานมหาวทิยาลัยสายอาจารย  และกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ลูกจางชั่วคราว   

  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหขาราชการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1  ขั้น 
เปนไปตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด  และจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะไดรับโบนัส  1,000   บาท  ใหมีจํานวนไม
เกิน 15%  ของพนักงานมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ เกณฑการใหคะแนนสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและให
โบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามคูมือการประเมินบุคลากร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   “ฉบับปรับปรุง  สิงหาคม  2550”   ดังนี ้

1. กลุมขาราชการ  ระดับ  9 - 11   ซ่ึงอัตราที่มีคนครองและอยูในหลักเกณฑเล่ือนขั้น  จํานวน  2   

คน  ดังนั้นโควตาหนวยงานที่คํานวณจากรอยละ  15  ของอัตราที่มีคนครอง  ในระดับ  9 -11  เปน  0.3  ซ่ึงไมถึง  1  
คน  ดังนั้น   คณะจะเสนอชื่อเรียงตามลําดับ  ดังนี้  รศ.สมหมาย   ชินนาค  และ  รศ.พจน    ไชยเสนา    เพื่อให
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 

2. กลุมขาราชการ  ระดับ 1-8  ซ่ึงอัตราที่มีคนครอง  จํานวน  43  คน   อยูในหลักเกณฑเล่ือนขั้น   

จํานวน  39  คน   ไมอยูในหลักเกณฑเล่ือนขั้น จํานวน 4  คน    เนื่องจากลาศึกษาตอ  ดังนั้นโควตาหนวยงานที่คํานวณ
จากรอยละ  15  ของอัตราที่มีคนครอง  ในระดับ  1 – 8  จึงมีจํานวน  6.45  คน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดโควตาใหคณะ   
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จํานวน  6  คน  ดังนั้น  ประธานจึงแจงวาจะเสนอขอโควตาจากมหาวิทยาลัยจํานวน 6  คน  สํารองอีก  1  คน   โดยแยก
เปนกลุมขาราชการสายอาจารยและสายสนับสนุนดังนี้    

        2.1    ขาราชการ  สายอาจารย   มีบุคลากรทั้งสิ้น  38   คน    ลาศึกษาตอ  4  คน    และเนื่องจาก 

นางสาวเสาวนีย   ตรีรัตน  ลากิจมากกวา  23  วันในรอบประเมิน  จึงไมมีสิทธิ์เล่ือนขั้นเงินเดือน  ดั้งนั้น จึงเหลือ
ผูมีสิทธิ์เล่ือนขั้น   จํานวน   33  คน  ซ่ึงโควตาที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 1   ขั้น   มีจํานวน  6  คน   ไดแก   
ผศ.กนกวรรณ    มะโนรมย       ผศ.สุพัฒน    กูเกียรติกูล     ผศ.เสาวดี   กงเพชร      ผศ.อารีรัตน    เรืองกําเนิด    นาง
สายสุนี   ชัยมงคล    นางสิรินทรทิพย   บุญมี   และสํารองอีก  1   คน   ไดแก  นายเมชฌ   สอดสองกฤษ   เพื่อให
มหาวิทยาลัยพิจารณา  เนื่องจากเกินโควตาของคณะ 

2.2  เนื่องจากขาราชการสายสนับสนุนวิชาการ   มีจํานวนไมเพียงพอ  สําหรับการจัดสรร  2                   

ขั้นทุกป   ดังนั้น   จึงจัดสรรใหมีการเลื่อนขั้น  2  ขั้น   เปน  2  ป  เวน  1  ป   ซ่ึงในปนี้เปนปที่ตองเวน  1  ป  และใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป  พ.ศ. 2553   คณะจะนําผลคะแนนของขาราชการสายสนับสนุน  มารวมกัน  3  
รอบประเมิน  และหาคาเฉลี่ย  ผูไดรับคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  จะไดรับการเล่ือนขั้น  1  ขั้น  ในรอบนั้น 

         2.3   ลูกจางประจํา   มีบุคลากรทั้งสิ้น  3   คน  ดังนั้นโควตาหนวยงานที่คํานวณจากรอยละ  15  

ของอัตราที่มีคนครอง  จึงมีจํานวน  0.45  คน  ซ่ึงไมถึง  1  คน  ดังนั้น   คณะจะเสนอชื่อเรียงตามลําดับ  ดังนี้    นาย
สมชาย   สิริวรรณ    นายกมล   โสภาสิน    และนางโสภาวรรณ     เหลาบุตรดี      

 3.    พนักงานมหาวิทยาลัย    สายอาจารย     มีจํานวน   49   คน   มีผูที่จะไดรับโบนัส  1,000   บาท         

จํานวน  8   คน  ไดแก  นายวศิน   โกมุท   นายตระการ   ถนอมพันธ     นางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล    นางสาว
หทัยรัตน   มัน่อาจ    นางสาวณัฐพัชร   เตชะรุงไพศาล   นางสาวสุรัชดา   คะนึงเพียร    นางสาวสกุลพรรณ   
โพธิจักร   และนายเชาวนันท   ทะนอก 

4.  พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ   มีจํานวน   21   คน   และลูกจางชั่วคราว  3  คน    

รวม  24   คน  มีผูที่จะไดรับโบนัส  1,000   บาท  จํานวน  4   คน   ไดแก  นายสุภนา   เงินมั่งคั่ง   นายวรวุฒิ    คําบุญมา    
นางนุชนารถ    โหตระไวศยะ     และนางสาวรัศมี   พรมสะอาด  

  ทั้งนี้  ที่ประชุมเสนอใหปรับคูมือการประเมินบุคลากรคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   “ฉบับปรับปรุง  สิงหาคม  2550”   เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางในการประเมินครั้ง
ตอไป  
 

4.2 การสรรหาหัวหนาสาขาวิชา 

ประธาน     แจงที่ประชุมทราบวาสาขาวิชาที่ใกลจะหมดวาระรักษาราชการแทนหัวหนาสาขาวิชา   
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ขอใหดําเนินการสรรหาใหเรียบรอยกอนหมดวาระ และเสนอมายังคณะเพื่อจะไดเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งตอไป  
และคณะจะประชุมหารือการปรับโครงสรางคณะวาจะแบงโครงสรางเปนสาขาวิชาหรือภาควิชา  ประมาณเดือน
พฤษภาคม  2552    เพื่อนําเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
4.3 การจัดเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพขององคประกอบที่  4  การวิจัย    

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   แจงที่ประชุมทราบวาการจัดเก็บขอมูลดานการ 
ประกันคุณภาพขององคประกอบที่  4  การวิจัย   มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปลี่ยนจากปการศึกษาเปนปงบประมาณ 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา    13.50  น. 
 
 


