
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศิลปศาสตร์   
วาระพเิศษ  3 / 2557 

วันจันทรท์ี่  25  สิงหาคม  2557  เวลา  12.00  น. 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

 
 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   รองคณบดีฝ่ายวิจัย     กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์   แสงศรจีันทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4.  นางจิราภรณ์  สมิธ    รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6.  นางเสาวนีย์  ตรีรัตน์  อเลกซานเดอร์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 
8.  นายจักเรศ  อิฐรัตน ์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย์พจน์  ไชยเสนา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร             กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ               รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์    ติดราชการ 
2. นายราม  ประสานศักด์ิ    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา        ติดราชการ    
3. นางปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ     ผู้แทนคณาจารย์ประจํา                                                                       ไปราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  
1.  นางสาวปรียาภรณ์  เจริญบุตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  นายพุทธราช  มาสงค ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม     รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    12.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย ์ คณบดีคณะศลิปศาสตร์   ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปนี้ 
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ระเบยีบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   - 

ระเบียบวาระที่ 2            เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - 
ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- 
ระเบยีบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การทบทวนแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ 2558   

ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2558  ราย 
ละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
  1.  ให้งานแผนเพิ่มช่อง ตัวบ่งชี้ตามแผนกลยทุธ์คณะ / ตัวบ่งชี้โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.  โครงการใดไม่ใช้งบประมาณ ใหใ้ส่เครือ่งหมาย * ไมค่วรเว้นช่องว่าง 
  3.  ให้งานแผนส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2558  ให้คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วย 
คณบดี  เพื่อดําเนินการเสนอแผนปฏิบัติการดังกล่าว กลับมายังงานแผนภายในวันที่ 29 สิงหาคม  2557   

 

4.2  ขอหารือการนับภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน      
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการนับภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ซึ่งกอง 

การเจ้าหน้าที่ ได้ตอบข้อหารือมาดังนี้  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชมุครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันที ่19   
สิงหาคม  2557  พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดเทอมและปฏิทินการศึกษามผีลต่อการ 
ดําเนินงานของทุกคณะของมหาวิทยาลัย ประกอบกับข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กําหนดให้แต่ละหน่วยงานประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานของผู้ดํารงตําแหน่งวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงาน 
กําหนด ดังนั้น ที่ประชุมจึงมมีติเห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์หารือและทาํความตกลงกันภายในคณะ  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตามปกติ  กรอกภาระงานสอนใน 
ภาคการศึกษา 1/2557   โดยให้กรอกระหว่างเดือนสิงหาคม  2557  ถึงเดือนธันวาคม  2557 ยกเว้นผู้ที่ไปปฏิบัติงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ  ให้กรอกระหว่างเดือนสิงหาคม 2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  โดยคิดภาระงานสอน 
ตามจริงและคาํนวณตามสัดส่วน  ส่วนภาระงานอื่น ๆ ใหน้ับถึงเดือนกันยายน 2557   
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4.3  การขออนุมัติจ้างเหมาบริการทาํความสะอาดอาคาร โดยวิธีจ้างเหมาบริการรายบุคคล   
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร  โดยวิธีจ้าง 

เหมาบริการรายบุคคล   ซึ่งงานพัสดุได้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการจ้างเหมาบริษัท/ห้าง/ร้าน  กับการจ้างเหมา
รายบุคคล ดังนี้ 

 
การจ้างเหมาบริษัท/ห้าง/ร้าน การจ้างเหมารายบุคคล 

1. จํานวนพนักงานทําความสะอาด  6  คน 1. จํานวนพนักงานทําความสะอาด  6  คน 

2.ค่าจ้างเหมา ปี’55  (40,050.-บาท x 12 เดือน) 
  วงเงิน   480,600.-บาท 
  ค่าจ้างเหมา ปี’56 (56,400.-บาท x 12 เดือน) 
  วงเงิน  676,800.-บาท 
  ค่าจ้างเหมา ปี ’57 (58,320.-บาท x 12 เดือน) 
  วงเงิน  699,840.-บาท    

2. ค่าจ้างเหมา  504,000.-บาท 
    (โดยประมาณ 7,000.-บาท x 6 คน x 12 เดือน) 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์     -ไม่มี- 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์  60,000.-บาท 
    (โดยประมาณ  5,000.-บาท x 12 เดือน) 

4. ค่าเครื่องขัดพื้น  -ไม่มี- 4. ค่าเครื่องขัดพื้น โดยประมาณ  35,000.-บาท 
    (ครุภัณฑ์ท่ีจะต้องนําเข้าแผนงบประมาณ) 

5. ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ : ห้องเก็บของข้างห้องน้ําของแต่ละ
ชั้น (พนักงานแต่ละชั้นดูแลเอง) 

5. ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ : ห้องเก็บของข้างห้องน้ําของแต่ละ
ชั้น (พนักงานแต่ละชั้นดูแลเอง) 

6. ข้อดี : ไม่ยุ่งยากในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการกํากับ
ดูแลพนักงานทําความสะอาด หากเกิดปัญหาแจ้งบริษัทฯ ให้
เข้ามาดําเนินการ 
    ข้อเสีย : น้ํายาต่าง ๆ ไม่ได้คุณภาพตามที่คณะฯ ต้องการ 
เพราะบริษัทฯ จัดหาเองตามงบประมาณที่สอบราคาได้ 
            

6. ข้อดี : 1. กํากับดูแลพนักงานได้ตามที่ต้องการ เช่น การ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงาน การสั่งการ 
            2. การจัดหาวัสดุอุปกรณไ์ด้คุณภาพตามที่ต้องการ 
            3. ประหยัดงบประมาณ 
       

 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร  โดยวิธีจ้าง 
เหมาบริการรายบุคคล  โดยให้ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท  ซึ่งรวมสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว  โดยให้สลบักันมาทํางาน 
เต็มวัน  ในวันเสาร์-อาทิตย์   

 

4.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ประธาน  เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โดยกองการเจ้าหน้าที่  ได้แจง้ให้คณะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อส่งกองการเจ้าหน้าที่  
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ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557  ทั้งนี้  การจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จะไม่มีการเพิ่มค่าจ้าง  เพื่อให้เป็นไปตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณแผน่ดิน   

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
จากเงินนอกงบประมาณแผน่ดิน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลูกจ้างชั่วคราวของคณะ  จํานวน 3 คน จะไมม่ีการ 
เพิ่มค่าจ้าง  และมอบหมายรองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งลูกจ้างชั่วคราวทราบต่อไป 

 

4.5  การพิจารณารบัรองผลการศึกษา ภาคการศึกษาที ่1/2557 ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองผลการศึกษา  ภาคการศึกษาที่  1/2557  

ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้ 
  1.  วิชา Foundation English I   จํานวนนักศึกษา 56 คน 
  2.  วิชา Foundation English II   จํานวนนักศึกษา 28 คน 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

 

4.6  การสัมภาษณ์ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจาํปีการศึกษา  2557  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

ประจําปีการศึกษา  2557 ขอ้มูล ณ วันที่ 22  สิงหาคม  2557  รายละเอียดดังนี้ 
1. คณะได้รับจัดสรรทุนสําหรับผูกู้้รายเก่า จํานวน 489 คน  แต่มีนักศึกษายื่นกู้ยืม จํานวน 616 คน 
2. คณะได้รับจัดสรรทุนสําหรับผูกู้้รายใหม่ จํานวน 44 คน  แต่มีนักศึกษายื่นกู้ยืม จํานวน 91 คน 
จึงขอหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าคณะอาจจะต้องสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุน  โดยให้อาจารย์ช่วย 

สัมภาษณ์  และอาจจะมีการงดการเรียนการสอน  1 วัน   
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุน  โดยงดการเรียนการ 

สอน  1 วัน  ในวันที่  5  กันยายน  2557  และเห็นควรให้อาจารย์ที่จะสัมภาษณ์กับนกัศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืม 
ทุน กยศ. เป็นคนละหลักสูตรกัน  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและไม่เกิดความลําเอียง 
 

 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
-  
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอื่น ๆ   
   - 

 
เลิกประชุมเวลา    13.30  น. 


