
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  7 / 2561 

เมื่อวันพุธที่  5  กันยายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

5.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                   กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

9.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์            ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางเกษร  จรัญพรหมสิริ   บุคลากรช านาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

       อุบลราชธานี 

4.  นางสาวกชพรรณ  บุญฉลวย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

5.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

6.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
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   - ไม่มี -              

    

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562   
                ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  2562  

ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 14/2561  เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561   ที่ประชุม
เห็นชอบให้คณะศิลปศาสตร์  บริหารงบประมาณเงินรายได้  ตามท่ีได้รับการจัดสรร  ในจ านวน  28,548,400  บาท 
ให้ใช้ให้เพียงพอ  ทั้งนี้  งานแผนและงานการเงิน  ไดน้ าเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา โดยให้พิจารณา 
ตัดงบประมาณรายจ่ายที่มีความจ าเป็นน้อยที่สุดออกไปก่อน   
           มติที่ประชุม      เห็นชอบตามเสนอ  และผลการพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย เป็น
ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา 
2. ให้คงค่าจ้างผู้ช่วยสอนในภาคการศึกษาท่ี 1/2562  เป็นจ านวน 234,000 บาท 
3. ให้ลดค่าสอนเกิน  คงเหลือจ านวน 350,000  บาท 
4. ให้ยกเลิกงบประมาณการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนา 
5. เพิ่มจ านวนทุนการน าเสนอผลงานวิชาการท้ังในและต่างประเทศ รวมเป็น 20 ทุน 100,000 บาท 
6. ให้ยกเลิกการให้ทุนนักศึกษา 
7. ให้ลดค่าใช้จ่ายโครงการรับปริญญา คงเหลือจ านวน 150,000 บาท ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายแผน 

เสนอให้บัณฑิตจ่ายเอง 

8. ให้ยกเลิกโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ทั้งนี้  มอบผู้บริหารด าเนินการพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับอีก 

ครั้ง  และคณะจะเชิญประชุมบุคลากรเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวร่วมกัน  ในวันที่ 7 กันยายน  2561  ก่อนเสนอ 

เรื่องยังไปมหาวิทยาลัย  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เสนอให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของคณะเพ่ือความคล่องตัว  โดยให้คง 
ประธานหลักสูตรไว้เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร 

2. คณะควรมีบรรทัดฐานเพ่ือก าหนดจ านวนชั่วโมงสอน ที่เท่ากันทุกสาขาวิชา  
3. เสนอให้อาจารย์มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในภาคการศึกษาที่ 2  
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4.2  การพิจารณาการด าเนนิการเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง และหลักเกณฑ์ในการ 
คัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย   

            ประธาน     เสนอที่ประชุมพิจารณาการด าเนินการเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง   และ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  พนักงานมหาวิทยาลัย   ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ครั้งที่  11/2561  (วาระ
พิเศษ)   เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561   และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง  การเปลี่ยน
หมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยขอให้คณะพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพ่ือด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน 
ในล าดับต่อไป 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการด าเนินการเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้าง และหลักเกณฑ์ในการ 
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  โดยวิธีการคัดเลือกเป็นการภายใน  ทั้งนี้ 
คณะจะส่งรายชื่อผู้ที่สามารถเปลี่ยนหมวดงบประมาณการจ้างตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  
สายวิชาการ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

        (1) คุณสมบัติ  
                  1.1 มีผลการประเมินระดับดีมากติดต่อกัน 3 รอบการประเมิน และ           

    1.2 เป็นอาจารย์ที่มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าแผน หรือ 
    1.3 มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือ 

                               1.4 เป็นนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีผลการเรียนระดับดีของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย 
           1.5 เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง 
      (2) วิธีการคัดเลือก   
                       คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การคิดคะแนนที่ก าหนดใน
ข้อ 1 (3) 
               (3) เกณฑ์การคิดคะแนน (100 คะแนน) 
                      3.1 อายุงาน    50 คะแนน  
          3.2 คุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ  20 คะแนน    
                  3.3 ผลงานทางวิชาการ   15 คะแนน 
          3.4 ภาระงานสอน    15 คะแนน 
              (4) เกณฑ์การตัดสิน 
                       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้ 
คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 

2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  
สายสนับสนุนวิชาการ  ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

        (1) คุณสมบัติ  
                   1.1 มีผลการประเมินระดับดีมากติดต่อกัน 3 รอบการประเมิน และ           
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     1.2 เป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรือ 
     1.3 ต าแหน่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     1.4 เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง 

                (2) วิธีการคัดเลือก   
                        คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การคิดคะแนนที่ก าหนด
ในข้อ 2 (3) 
                (3) เกณฑ์การคิดคะแนน (100 คะแนน) 
                       3.1 อายุงาน    50 คะแนน   
           3.2 คุณวุฒิ/ต าแหน่งสูงขึ้น   20 คะแนน    
                    3.3 ผลงานทางวิชาการ   15 คะแนน 
           3.4 ภาระงาน    15 คะแนน            

    (4) เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้ 

คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 
  ทั้งนี้   ขอให้งานบุคคลจัดท าข้อมูลรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์   ที่ม ี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ตามท่ีคณะกรรมการประจ า 
คณะศิลปศาสตร์ก าหนดข้างต้น  เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  12/2561  ในวันที่  11  กันยายน  2561   

 
4.3  การยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น  ระดับช านาญการ     
       รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   เสนอที่ประชุมพิจารณาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น   

ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายสิริชัย ภิบาลวงษ์  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายมงคลชัย 
ล้อมวงษ ์ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ในการนี้  เพื่อให้คณะกรรมการประจ าคณะมีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว  คณะจึงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่   มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติม   ซึ่ง 
นางเกษร  จรัญพรหมสิริ   บุคลากรช านาญการพิเศษ   เป็นผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่   ได้มาให้ข้อมูลและแจ้งว่า 
การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นนั้น  จะพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด  โดย 
มีข้ันตอนดังนี้ 
 

ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  
    การก าหนดระดับต าแหน่งสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนที่คณะ/ส านักก าหนด 
    ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินดือนและค่าจ้างประจ า และไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
    เป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการหรือมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

    คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่  6/2560  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  
ได้วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั้น ๆ 
บนหลักการยึดถืองานเป็นหลัก และการประเมินค่างาน ของต าแหน่งภายในหน่วยงาน 

 การประเมินค่างาน 
    คณะกรรมการประเมินค่างาน แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตาม
ลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 
    คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน
และกรอบต าแหน่ง 

การอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 

   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการ
ประชุมครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
 

  ซึ่งบุคคลทั้งสอง ได้ผ่านกระบวนการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   
  ในการนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้กลั่นกรองผลงานใน 
เบื้องต้นและเอกสารหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ดังนี้ 

1. นายสิริชัย ภิบาลวงษ์  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี 11 
ยื่นผลงานขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับช านาญการ  ตั้งแต่วันที่  8  
สิงหาคม  2561 (วันทีผู่้ขอก าหนดต าแหน่งส่งเอกสารผลงานที่ครบถ้วน) 

2. นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี 243   
ยื่นผลงานขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  
2561 (วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งส่งเอกสารผลงานที่ครบถ้วน) 
                     ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า  การวิเคราะห์ค่างาน  หรือภารกิจของหน่วยงาน  คณะควรพิจารณาให้ 
รอบด้านมากขึ้น  และคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ยื่นขอรับการประเมิน ควรจะมีการน ามาทดลองใช้จริงก่อนที่จะน ามา 
เสนอเป็นผลงานเพื่อรับการประเมิน ฯ รวมทั้งเมือ่ได้ระดับช านาญการแล้ว  ขอให้คณะมีการมอบหมายภาระงานที่ 
เหมาะสมต่อไป 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และให้ส่งเรื่องไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  

2563 
    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   แจ้งทีป่ระชุมทราบว่าส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอ 

เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ดังนี้ 
1. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 

งบประมาณ 2563  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดหัวข้อในการจัดท าข้อเสนอโครงการ  ดังนี้ 
1.1 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
1.2 การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมอีสาน 
1.3 การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหัตถกรรม 
1.4 พืชสมุนไพร 
1.5 อาหารพื้นเมือง 

     ทั้งนี้   ให้หัวหน้าโครงการบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  ภายในวันที่ 12 กันยายน  2561  

2. โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากงบประมาณแผ่นดิน   ประจ าปี 

งบประมาณ 2563   แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  โดยมีขอบเขตเงื่อนไขการเสนอโครงการตามรายละเอียด 
ในเว็บไซต์  http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/   

    ทั้งนี้   ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  บันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบสนับสนุนการ 
บริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ภายในวันที่ 14 กันยายน  2561 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
                 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา    14.30  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                            (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 10/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  19  ตุลาคม  2561 
 
 

http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/
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          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


