
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  6 / 2560 

เม่ือวันศุกรท์ี่  3  พฤศจิกายน  2560   
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  นางธิราพร  ศรีบุญยงค์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หวัหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 
9.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ       กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์      ติดราชการ 
2. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    ติดราชการ 
3. นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์       ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
3.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี-                       
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ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.2  ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและ 

อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ       
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาประกาศคณะศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สมัมนาทางวิชาการ 
เน่ืองจากกองคลังได้แจ้งเวียนการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้  เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทาง 
วิชาการ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์และงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลง  งานการเงินคณะศิลปศาสตร์  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ในการน้ี   จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาในประเด็น ดังน้ี 

1. เสนอขอปรับเปลี่ยนประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา และนําเสนอผลทางวิชาการ  ซึ่งประกาศ ณ  
วันที่ 29 กันยายน  2552  ดังน้ี 

1.1 การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ  คนละ 7,000 บาท / 
ปีงบประมาณ  เปลี่ยนเป็น คนละไม่เกิน 7,000 บาท / ปีงบประมาณ 

1.2 ตัดหัวข้อการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศและต่างประเทศออกไป 
2. เสนอกรณีเดินทางไปราชการเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  5,000 บาท  หากงบประมา 

ที่ได้รับจัดสรรจากงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์  ไม่เพียงพอสามารถนํามาสมทบกับงบประมาณการเข้าร่วมประชุม/ 
อบรม/สัมมนา  7,000 บาท  ได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเสนอ  และให้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม  

2560)    
       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี 

งบประมาณ 2560  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 
เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2560   มีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้กําหนดวงเงินเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ  2560  ไม่เกินร้อยละ  4  โดยวงเงินการเพ่ิมเงินเดือน  ครั้งที่  1  ณ วันที่ 1  เมษายน  2560 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรวงเงินในการเพ่ิมเงินเดือนแล้วร้อยละ  3  และคร้ังที่ 2  ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560  จึงเหลือ 
วงเงินในการเพ่ิมเงินเดือนร้อยละ 1  ดังน้ัน การเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
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ครั้งที่ 2 ให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 1 ของเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มีนาคม  2560  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่ 1 มีนาคม 2560  และมสีทิธิเพ่ิมเงินเดือน  เห็นชอบให้กําหนดวงเงิน 
เพ่ิมเงินเดือน โดยให้เพ่ิมได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่บรรจุ 
      ทั้งน้ี งานบุคคลได้แจ้งเวียนให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบแล้ว 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
  5.2 การปรบัเปลี่ยนเลขาสาขาวิชา   
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบการปรับเปลี่ยนเลขาสาขาวิชา ดังน้ี 

1. เลขาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คือ นางฐิตินันท์  ภูนิคม 
2. เลขาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คือ นางสาวโสภาวรรณ  พานพรม 
3. เลขาสาขาวิชามนุษยศาสตร์  คือ นางสาวมิณฑิตา  โสภา 
4. เลขาสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คือ นางละอองดาว  เพชรแก้ว 

        ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป  โดยมีหน้าที่จดรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม   รับทราบ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ 6 เดือนก่อน ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนอีกคร้ัง

อย่างไร  จะพิจารณาในลําดับต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  ข้อคําถามจากนายวศนิ  โกมุท 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบข้อคําถามจากนายวศิน  โกมุท  รายละเอียดดัง 

เอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม   รับทราบและขอให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้นายวศิน  โกมุท  ดูสรปุการ 
ประชุมบุคลากร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2560 เน่ืองจากข้อคําถามต่าง ๆ ได้มีการช้ีแจงกับบุคลากรในการประชุมแลว้ 

6.2  การแบ่งระดับการจัดสรรวงเงนิเพื่อเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มค่าจ้าง  
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่งระดับการจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อน 

เงินเดือนและเพ่ิมค่าจ้าง ในรอบการประเมิน 1/2561  โดยเสนอแบ่งการจัดสรรเงินแต่ละระดับออกเป็น  2  ช่วง   
เพ่ือให้มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ได้คะแนนน้อยและมาก แต่อยู่ในระดับเดียวกัน  ซึ่งหากแบ่งเป็นช่วงคะแนนดังกล่าว
จะทําให้ได้รับการจัดสรรเงินไม่เท่ากันแม้จะอยู่ในระดับเดียวกัน  โดยเสนอแบ่งเป็น ดังน้ี  

1. ระดับดีเด่น  แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ คะแนน 90-94  และ 95-100   
2. ระดับดีมาก แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ คะแนน 80-84  และ 85-89   
3. ระดับดี  แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ คะแนน 70-74  และ 75-79   
4. ระดับพอใช้  แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ คะแนน 60-64  และ 65-69   

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้จดัทําประชาพิจารณ์ เก่ียวกับการแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับ เพ่ือให้ 
บุคลากรในคณะพิจารณาลงมติร่วมกัน 
 
เลิกประชุมเวลา    15.10  น. 
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              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2560   เมื่อวันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2560 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


