
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  8 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  14  กันยายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  6  ชั้น  1  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

4.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

5.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

6  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                   กรรมการ 

8.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               ติดราชการ 

2.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                                ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี -              

    

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การบริหารงบประมาณ  ส าหรับการเปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน   

                ประธาน    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ส่งข้อมูลและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเปลี่ยน 
งบประมาณ ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน  ไปยังมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  12/2561  เมื่อวันที่  11  
กันยายน  2561  นั้น  ซึ่งคณะได้รับการจัดสรรอัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน  เป็นจ านวน 7 อัตรา  ดังนั้น  จึงเสนอ 
ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกอีกครั้ง   เพ่ือคณะจะได้จัดท าประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกพนักงาน 
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้  เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน 
ต่อไป 
         ทั้งนี ้อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหมวดงบประมาณใน 
การจ้าง ต้องได้รับไม่เกินกว่าอัตราเงินเดือนของต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่ 
ขอเปลี่ยนประเภทการจ้าง หรืออัตราเงินดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  กรณีเป็นอัตราใหม่  เว้นแต่มีความจ าเป็นและ 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นมีผลงานอย่างน้อยในระดับดีมาก   หรือเป็นที่ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง  คณะอาจ 
เสนอขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณได้ในกรณีท่ีมีงบประมาณเพียงพอ 
  มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วย
งบประมาณเงินรายได้  เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 
7 อัตรา ตามเกณฑ์รายละเอียดดังนี้  
  1. คุณสมบัติพิเศษ 

   1.1  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์ 
     1.2  ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

     1.3  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอย่างน้อยอยู่ในระดับดีติดต่อกันอย่างน้อย 3 รอบการ
ประเมินขึ้นไป (นับจากรอบการประเมินล่าสุด ย้อนหลังไป 3 รอบการประเมิน) 
                        1.4  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
  2. เงื่อนไขการจ้าง 
              2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างด้วยหมวดเงินงบประมาณแผ่นดินในอัตราแรกบรรจุ
ตามคุณวุฒิ เว้นแต่มีความจ าเป็นและมีผลงานอย่างน้อยในระดับดีมากหรือเป็นที่ประจักษ์และมีประสบการณ์สูง 
อาจได้รับในอัตราเดียวกับอัตราปัจจุบันที่ได้รับจากหมวดเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีงบประมาณ
เพียงพอ 
                2.2 ปฏิบัติงานสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. วิธีการสอบคัดเลือก  
           -สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                           100       คะแนน             
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4. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    4.1 เป็นอาจารย์ประจ าในสาขาที่มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรไม่ต่ ากว่าแผนการรับหรือเป็น

อาจารย์ประจ าที่สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีภาระงานสอนเป็นไปตามภาระงานขัน้ต่ าของคณะศิลปศาสตร์ 
           30 คะแนน 

    4.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน      30 คะแนน 
               4.3  ผลการปฏิบัติงาน       30 คะแนน 

    4.4  มีต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ า 
5 คะแนน 

     4.5  เป็นนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีผลการเรียนระดับดีของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย         5 คะแนน 

 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้ค่าคะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้
คะแนนสูงลงมาตามล าดับ 
  ทั้งนี้  มอบหมายให้งานบุคคล ด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 
ถึงวันที่  20 กันยาน 2561  
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- ไม่มี -                 

                 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี -                 

 

เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                            (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                      รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 
 

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

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


