
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  9 / 2559 

เม่ือวันศุกรท์ี่  18  พฤศจิกายน  2559    

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  7  ชั้น  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์        ประธาน 

2.  นายนพพร  ช่วงชิง    รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา        กรรมการ 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก กรรมการ 

6.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์         กรรมการ 

8.  นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 

9.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 
 
                         



 
 

2 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2559 
                ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  
8/2559  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2559  โดยเสนอให้แก้ไข ดังน้ี  

1. หน้าที่ 4 วาระที่ 3.2  ให้ปรับมติที่ประชุมเป็น ดังน้ี “เห็นชอบ” 
2.  หน้าที่ 5 วาระที่ 3.5  ให้ปรับมติที่ประชุมเป็น ดังน้ี “เห็นชอบและมอบงานวิชาการเสนอ

วาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป” 
3. หน้าที่ 6 วาระที่ 4.1 ให้ปรับมติที่ประชุมเป็น ดังน้ี “เห็นชอบให้ขยายเวลาศึกษาต่อเป็น

ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีเง่ือนไขให้ส่งแผนการดําเนินการภายใน 6 เดือนน้ีมายังคณะ ภายใน 30 วัน”     
4. หน้าที่ 9 วาระที่ 4.6 ให้ปรับมติที่ประชุม โดยตัดคําว่า “ให้ระบุเพียงวัน” ออก  

     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 8/2559   
ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ 
        

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์ 

คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ส่งร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.)  ครั้งที่ 18/2559  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2559  และทีป่ระชุมเสนอให้ 
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) แทน  คณะจงึได้ขอถอนเร่ืองดังกล่าว   และคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายพิเศษ  โดยเสนอใหค้ณะตัดข้อความในการขยายเวลารับทุนการศึกษาออก  และ 
ให้ทุนการศึกษาเพียง  3  ปี  ตามร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2559 

  มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 

3.2  การเลื่อนเงินเดือนบคุลากรคณะศิลปศาสตร์  ประจําปี  พ.ศ. 2559  ครั้งที่ 2  
(1 ตุลาคม 2559) 

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ชะลอการพิจารณาเงินเดือน 
พนักงานมหาวิทยาลัยไว้ก่อน  เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.)  ได้เห็นชอบในหลักการการปรับ 

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยร้อยละ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จึงส่งผลให้การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2559  

(1 ตุลาคม 2559) ของพนักงานมหาวิทยาลัยชะลอไว้ก่อน และมหาวิทยาลัยแจ้งเพ่ิมเติมว่าจะมีการตกเบิกให้ใน 

ภายหลัง  หลังจากที่มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4  เสร็จสิ้น  ซึ่งคาดว่าจะตก 

เบิกประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2560 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.3 ขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการเปิดรบัสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบัน 
อุดมศึกษาเงนิงบประมาณแผนดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์     

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

(กบบ.)  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์  แทนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจัน  มณีนิล   

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 น้ัน  หลงัจากคณะได้ 

นําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  (กบบ.)  และที่ประชุมได้แจ้งว่าให้คงตําแหน่ง 

ดังกล่าวไว้ที่คณะศิลปศาสตร์   โดยขอให้คณะส่งรายละเอียดความต้องการอัตรากําลังในแต่ละสาขาวิชา  เพ่ือให้ 

มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังว่าตําแหน่งดังกล่าว  ควรจะสังกัดอยู่ในสาขาวิชาใดต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้แจ้งทุกสาขาวิชาส่งรายละเอียดความต้องการอัตรากําลัง 

มายังคณะ เพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องในลําดับต่อไป 
 

3.4 ผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน     

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบว่าสืบเน่ืองจากปัญหาห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อ 

การจัดการเรียนการสอน น้ัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการ   

จัดห้องเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่านางนวลละออง  อุทามนตรี  ผู้รับผิดชอบ 

การจัดห้องเรียนได้ดําเนินการจัดห้องเรียนให้เพียงพอเรียบร้อยแล้ว  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

ห้องเรียน  เพ่ือเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายบริหารได้ประสานให้ 

งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษา และแม่บ้าน ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเบ้ืองต้นแล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.5  การขออนุมัติจ้างอาจารย์พเิศษ หลกัสูตรนเิทศศาสตร์  ภาคการศึกษา 2/2559   

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์  มคีวามจาํเป็นที่ 

จะต้องจ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 1 อัตรา  เน่ืองจากในภาคการศึกษา 2/2559  นางแพรวพรรณ  หอกิจรุ่งเรือง   

มีกําหนดลาคลอด  ทั้งน้ี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้แนบภาระงานของอาจารย์ที่จะขออนุมติัจ้างเป็นอาจารย์พิเศษ     

เพ่ือประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  โดยจะทําการสอนเป็นจํานวน 3 รายวิชา  และงบประมาณในการจ้าง    

เป็นจํานวน  54,000  บาท 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  
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3.6  การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (SAC) ในวันเสาร์ ให้แก่นักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  8/2559  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม 2559  ได้อนุมัติในหลักการให้เปิดศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง  

(SAC)  ในวันเสาร์  เพ่ือให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รวบรวม 

ข้อมูลผูใ้ช้งานเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลเชิงสถติิ ทางศูนย์การเรียนแบบพ่ึงตนเอง (SAC) จะเริ่มเปิดบริการให้แก่นักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ในวันเสาร์ที่  7  มกราคม  2559  และข้อมูลสถิติที่ผ่านมานักศกึษาที่มาใช้บรกิารในวันเสาร์ส่วน 

ใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

  มติที่ประชุม  รับทราบและขอให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะส่วนที่มกีารใช้บริการหรือตามความ 

เหมาะสม 
 

  3.7 ผลการอภิปรายการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์   

       ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบผลการอภิปรายการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะศิลป 

ศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์  ซึ่งได้ประชุมหารือร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุ่มการเรียนพิเศษ  

หลักสูตรการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก (CP ALL)   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   

(BBA)  และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  น้ัน ประเด็นการอภิปรายมีดังน้ี 

1. ประเด็นหลักสูตร CP ALL/BBA  มีแนวทางให้เลือกดังน้ี 
1.1 การจัดสรรค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามร่างประกาศฉบับใหม่คือ คณะศิลปศาสตร์จะ 

ได้รับจัดสรรเงินเป็นจํานวน 150 บาท ต่อ 1 หน่วยกิต (พ.ศ. 2559)  จากเดิมที่กองคลังจัดสรรคือ 15,000 บาท  
ต่อ 1 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาจํานวน 30 คน โดยคนที่ 31 เป็นต้นไป  จะใช้วิธีการจัดสรรแบบปกติ คือ จัดสรร 
จํานวนร้อยละ 70 ของค่าหน่วยกิต ตามรายวิชาให้คณะเจ้าของวิชา สําหรับรายได้ส่วนที่เหลือให้คณะต้นสังกัดของ 
นักศึกษา (พ.ศ. 2555) 

1.2 คณะศิลปศาสตร์ไม่รับค่าหน่วยกิต  จํานวน 150 บาท/หน่วยกิต/คน แต่รับค่าสอน 
เกินที่คณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้จ่ายให้ 

1.3 คณะศิลปศาสตร์ออกระเบียบลูก ซึ่งเป็นระเบียบที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอน 
สําหรับ CP-ALL (1) หรือ BBA (2) มีความพิเศษ เช่น ต้องสอนในช่วงเวลาที่สั้นกว่าปกติคือ 3 เดือน สําหรับ (1)  
และต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอนสําหรับ (2) จึงต้องทําให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบพิเศษเฉพาะคณะ 
ที่ขอเปิดเพ่ิม ซึ่งจะนําไปสู่การจัดสรรเงินในแบบพิเศษ ซึ่งไม่เป็นไปตามร่างการจัดสรรเงินฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2559 

1.4 คณะศิลปศาสตร์จะคํานวณค่าใช้จ่ายต่อ Course  เช่น  ค่าสอนเกินของผู้สอน  
(400 บาท/ช่ัวโมง) ค่าไฟฟ้าตลอด 1 ภาคการศึกษา ค่าผลิตข้อสอบ หรืออ่ืน ๆ โดยหากค่าใช้จ่ายทําให้เกิดส่วนต่าง 
หลังหักรายรับคอื 150 บาท/หน่วยกิต (450/คน × จํานวนนักศึกษา)   คณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่ 
จะเกิดขึ้น 

2. ประเด็นหลักสูตรการโรงแรม  มีข้อเสนอ คือ 
1.1 สําหรับการขอเปิดรายวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ ของหลักสูตรการโรงแรม 

ที่นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือให้คุณสมบัติครบตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ัน คณะ 
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บริหารศาสตร์ จึงขอเปิดรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง ตามหนังสือที่ ศธ 0529.13/4747  ลงวันที่ 22 มิถุนายน  
2559 น้ัน คณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ เห็นพ้องต้องกันให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษา 
จากคณะอ่ืน ๆ ตามกลุ่มการเรียนที่คณะศิลปศาสตร์เปิดทําการสอน โดยคณะศิลปศาสตร์ จะไม่เปิดกลุ่มการเรียน 
เฉพาะให้กับนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรม  

จากประเด็นการหารือเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 งานวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ได้นําข้อสรุปเข้าหารอืเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเลือกแนวทางที่ 4 คือจะคํานวณค่าใช้จ่ายต่อ Course เช่น ค่าสอนเกินของผู้สอน  
(400 บาท/ช่ัวโมง) ค่าไฟฟ้าตลอด 1 ภาคการศึกษา ค่าผลิตข้อสอบ หรืออ่ืนๆ โดยหากค่าใช้จ่ายทําให้เกิดส่วนต่างหลัง 
หักรายรับคือ 150 บาท/หน่วยกิต (450/คน × จํานวนนักศึกษา) คณะบริหารศาสตร์จะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างที่จะเกิดขึ้น 

     ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ได้ขอเชิญคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมหารือเพ่ือรับฟังมติที่ประชุม 
คณะกรรมการคณะ  และหารือในประเด็นที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมคือ
ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนกัวิชาการศึกษา มีข้อสรุปดังน้ี 
 

รายวิชาในหมวดศึกษา
ท่ัวไป 

หลักสูตรท่ีขอความ
อนุเคราะห์ให้เปิด 

ประเด็นข้อตกลง 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเวียดนาม 
ภาษาลาว 
ภาษาเขมร 

 
 
CP-ALL 
BBA 
การโรงแรม 
 
 
 

 
1. เปิดกลุ่มเรียนตามปกติท่ีสํานักทะเบียนกําหนดให้ทุกคณะมีเวลาเรียน 3 

ชม./ สัปดาห์ 
2. กรณี ขอเปิดเวลาพิเศษ 5 ชม. ต่อสัปดาห์ ให้มีผู้เรียนอย่างน้อย 60 คน 

เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์สามารถจา่ยค่าตอบแทนชั่วโมงสอนเกิน 400 
บาท/ชม. และค่าสาธารณูปโภค ค่าเอกสารการเรียนการสอน โดยเสนอ
ให้คณะบริหารศาสตร์ จ่ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนท่ีศิลปศาสตร์จะเป็นผู้
คํานวณเสนอต่อผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ต่อไป 

รายวิชาในหลักสตูรของ 
ศิลปศาสตร์ 

(วิชาเอกบังคับ/วิชาโท) 

หลักสูตรท่ีขอความ
อนุเคราะห์ให้เปิด 

ประเด็นข้อตกลง 

-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
-หลักสูตรการท่องเที่ยว 
-หลักสูตรภาษาจีนและ
การสื่อสาร 

การโรงแรม - หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีน ไม่สามารถอนุเคราะห์ได้ เนื่องจากเป็น
รายวิชาเฉพาะในหลักสูตรท่ีไม่ได้บรรจุเป็นวิชาศกึษาท่ัวไป และเป็นหลักสูตร

 เฉพาะด้านภาษา ท้ังนี้ ศิลปศาสตร์ เสนอแนะให้คณะบริหารศาสตร์จัด
กิจกรรมภายในหลักสูตร หากต้องการให้นักศึกษา มีความรู้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม  

- หลักสูตรการท่องเที่ยว เคยให้ความอนุเคราะห์ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา แต่
ในปัจจุบัน อาจารย์มีภาระงานสอนเกิน *การเบิกจ่ายค่าสอนเกินมีรายจ่าย
สูง นับแต่ปีการศกึษา 2558 ท่ีมีค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

- การเปิดการเรียนการสอนไม่คุ้มค่า คณะศิลปศาสตร์ไม่สามารถแบกรับ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

 หลังจากน้ัน คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ได้คํานวณรายจ่ายและตัวเลขที่คุ้มค่าในการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และทําหนังสือเวียน ขอมติคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือส่งหนังสือ  
ถึงคณะบริหารศาสตร์ ดังน้ี 
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รายการค่าใช้จ่าย หลักสูตร 

BBA CP ALL โรงแรม 

ค่าสอน (400 บาท x 45 ช่ัวโมง) 18,000.- 

ค่าสอน (500 บาท x 45 ช่ัวโมง) 22,500.- 22,500.-  

ค่าสาธารณูปโภค 7,000.- 7,000.- 7,000.- 

ค่าบริหารจัดการ 5,000.- 5,000.- 5,000.- 

รวมทั้งสิ้น 34,500.- 34,500.- 30,000.- 

คณะบริหารศาสตร์  ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0523.13/9348 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 มายัง 

คณะเพ่ือขอข้อมูลเรื่องระเบียบทางการเงินที่สามารถเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายได้ ดังน้ัน งานวิชาการ จึงได้นําเข้าหารือ 
แนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ข้อสรุปว่า การเบิกจ่ายแบบเหมาจ่ายยังไม่มีระเบียบรองรับ ดังน้ัน ที่ประชุม 
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและอภิปรายแนวทาง 3 แนวทาง ดังน้ี 

1. สาขา/หลักสูตร จะเปิดสอนให้ โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 60 คน/วิชา  
ถ้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไข สาขา/หลักสูตร จะปิดรายวิชาดังกล่าว 

2. ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายรองคณบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอแนวทางที่สอง คือ เสนอขอร่าง 
ประกาศ/ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการประจําคณะ      

3. ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะบริหารศาสตร์ (หนังสือที่ ศธ 0529.13/9378 ลงวันที่  
7 พฤศจิกายน 2559) แต่ควรมีการปรับเปลี่ยนบางข้อ และเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อ 3 ดังน้ี 

3.1 ให้คณะศลิปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ร่างระเบียบเหมาจ่ายร่วมกันทั้ง 3 หลกัสูตร 
3.2 ในระหว่างที่รอร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน ให้คณะจัดการเรียนการสอนใน 

แบบปกติและเบิกค่าสอนเกิน โดยขอเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินจากคณะบริหารศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ตามท่ีคณะบริหารศาสตร์เสนอมา (ศธ 0529.13/9378 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ดังน้ี 
  1. ให้คณะศลิปศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์ ร่างระเบียบเหมาจ่ายร่วมกัน ทั้ง 3 หลักสูตร 
   2. ในระหว่างที่รอการร่างระเบียบการเบิกค่าสอนเกิน ใหค้ณะจัดการเรียนการสอนในแบบปกติ   

และเบิกค่าสอนเกินตามที่คณะบริหารศาสตร์เสนอมา อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 0529.13/9378 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2559 

  3.8 โครงการภายใต้งานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปงีบประมาณ 2560              
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 

คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 8/2559  เมื่อวันที ่21 ตุลาคม 2559   ได้เห็นชอบให้ผู้สนใจเสนอช่ือบุคลากร  รวมถึง 
รายละเอียดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และร่างงบประมาณเบ้ืองต้นมายังงานวิเทศสัมพันธ์คณะ 
ศิลปศาสตร์   ภายในวันที่  26  ตุลาคม  2559  น้ัน  ได้มผีู้เสนอช่ือ Associate Professor  Amberyl  Malkovich   
จาก  Concord  University  ประเทศสหรฐัอเมริกา และคณะได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว 
                      มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของพนักงานมหาวิทยาลัย  

        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ได้แก่  

1. นายอธิคม  เทยีนทอง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง   

อาจารย์ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี ด้วยทนุสว่นตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2555 ถงึวันที่ 23 กันยายน 2558 น้ัน บัดน้ี บุคคล 

ดังกล่าวได้สอบผ่านป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์   เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2558  ภาคการศึกษาที่ 3/2557  เรื่อง  

“แบบจําลองการเรียนการสอนการเขียนเชิงวิชาการผ่านเวิร์ดเพรส   สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียน 

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  (A WordPress - based  Academic  Writing  Instructional  Model   

for  EFL University Students)  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพ่ือเขียนรายงานการวิจัย  ดังน้ัน บุคคลดังกล่าว 

จึงแจ้งความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2559 ถึงวันที่  

23 มีนาคม 2560 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์ เถาถวิล พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒน
ศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก พ.ศ. 2555 มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้นบัดน้ี บุคคล
ดังกล่าวอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลในช้ันสุดท้ายของวิทยานิพนธ์ เรื่อง “นิเวศวิทยาการเมืองของการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
จากมันสําปะหลังกับผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม – สังคม ในพ้ืนที่ขายแดภาคอีสาน” ในการน้ี บุคคล
ดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2560 

      3. นางสาวกรรณิการ์ สพิุชญ์  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง  
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ได้รับอนุมติัให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรการสอน  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทนุส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2555  ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
และได้รับอนุมติัให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 มถิุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ความละเอียด
ทราบแล้ว น้ัน   เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวได้เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการน้ี จงึใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2559 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 
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   4.นางสาวสกุลพรรณ โพธิจักร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์  ตําแหน่ง  
อาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์  ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 และได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนส่วนตัว 
น้ัน บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Discourse of Mekong Karaoke Girls” และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

      1. อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพ่ิม สัมภาษณ์เพ่ือเพ่ิมเน้ือหาการวิเคราะห์ระดับ inter-text และ 
context ของคาราโอเกะเลียบชายแดน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

                  2. อยู่ระหว่างการเขียนอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมของสาวคาราโอเกะในลุ่ม 
นํ้าโขง โดยอาศัยกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม Capitalism and Patriarchy  เพ่ือให้การเขียนวิทยานิพนธ์มี
ความสมบูรณ์ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จึงใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อ มี
กําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนส่วนตัว 

   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย 
ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขา
ภาษาไทย (เน้นคติชนวิทยา) รุ่นปีการศึกษา 2554 มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยทุนส่วนตัว 
น้ัน บัดน้ี บุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพ
บุรุษ จังหวัดสุรินทร์ : การประกอบสร้างและบทบาทของประเพณีประดิษฐ์” ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความ
ประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 

   มติที่ประชมุ  อนุมัติ 
 

   4.2  การประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ 

                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน 

มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาศึกษาต่อ  จํานวน 5 ราย  ได้แก่ 

1. นายอธิคม  เทยีนทอง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 
สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  ณ  
มหาวิทยาลัยสรุนารี  กําหนด 3 ปี ด้วยทุนการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
พ.ศ. 2555 ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2555 - วันที่ 23 กันยายน 2558 น้ัน  ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวได้สอบผ่านป้องกัน 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลขั้นตอน 
สดุท้าย เพ่ือเขียนรายงานวิจัย    ในการน้ีจึงขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 

2. นายพฤกษ์  เถาถวิล  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน   ตําแหน่ง ผู้ช่วย 
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ศาสตราจารย์  สังกัดสาขาสังคมศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 น้ัน 
ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์  ในการน้ี จึงขอขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา  
6 เดือน 

3. นางสาวธัญพร  บุตรแสน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Interdisciplinary  
Gender Studies ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น  ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1  
เมษายน 2554 - วันที ่30 กันยายน 2559 น้ัน ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์  เรื่อง  การ 
วิเคราะห์เชิงเพศสภาพเกี่ยวกับการทํานาและการคงไว้ซึ่งครัวเรือนในภาคอีสานของไทย และอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลวิจัย  
ในการน้ี จึงขอขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายระยะเวลาลาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

4. นางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง 
อาจารย์  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลาศกึษาต่อระดับปริญญาเอก  เป็นระยะเวลา  
3 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ณ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ น้ัน  ปัจจุบันนางสาวสกุลพรรณ  โพธิจักร   ได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร  โดยสอบ 
คุณสมบัติและสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์   
ในการน้ี จึงขอขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

5. นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง 
อาจารย์ สังกัดสาขาภาฯและวรรณคดีตะวันออก ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญาเอก  เป็นระยะเวลา 3 ปี  
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ัน ปัจจุบัน นางสาวกรรณิการ์  สุพิชญ์   ขณะนี้อยู่ 
ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์  ในการน้ี จึงขอขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

4.3  การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาจีน       

      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ  ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาจีน   ด้วยหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  มีความประสงค์จะจ้างผู้มีความรู้ความ 

สามารถพิเศษ  ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา ประจําปีงบประมาณ 2560  ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนและการ 

สื่อสารพิจารณาแล้ว  เห็นว่านางสาวนวพร เจริญสัตยธรรม  เป็นผูม้ีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในภาษาจีน 

และมีคุณสมบัติเหมาะสมจึงขออนุมัติจ้างเพ่ือให้รับผิดชอบการสอน การวิจัย และบรกิารวิชาการ  ดังรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 
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คุณสมบัติและ
ความเช่ียวชาญ 

1.ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
2.เจ้าของกิจการธุรกิจการค้าระหว่างไทย-จีน
3.ประสบการณ์สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา 3 ปี

ความจําเป็น 1.หลักสูตรภาษาจีนมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ทําการสอนจริง 3 คน และอาสาสมัครชาวจีน 2 
คน ทําให้ภาระการสอนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาวิชาเอกจํานวน 300 คน วิชาโท 200 คน 
วิชาเลือก 200 คน   
2.หลักสูตรการจัดการโรงแรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริการศาสตร์ มีแผนจะ
บรรจุวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศบังคับเข้าไว้ในหลักสูตร  มีจํานวนนักศึกษาช้ันปีละ 
80 – 100 คน จึงมีความจําเป็นต้องจ้างผู้มีความรู้ภาษาจีนและธุรกิจเป็นผู้สอน  

ความจําเป็นด้าน
ประสบการณ์ 

อาจารย์หลักสูตรภาษาจีนไม่สามารถสอนวิชาด้านธุรกิจได้ เน่ืองจากล้วนแล้วแต่จบการศึกษา
ด้านภาษาและวรรณกรรมจีน แต่วิชาในหลักสูตรมีวิชาเก่ียวกับภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ภาษาจีนเพ่ือ
การค้าระหว่างประเทศ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว จําเป็นต้องเชิญอาจารย์นวพร เจริญสัตย
ธรรม ผู้มีความรู้ภาษาจีนและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน มาเป็น
ผู้สอนและให้คําปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษามีที่สนใจศึกษาเก่ียวกับภาษาจีน
ธุรกิจ    

ภาระหน้าที่   สอนวิชาการการและวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชากาที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมตรวจสอบการ
วิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กิจการนักศึกษา 
การศึกษาค้นคว้า และให้บริการวิชาการทางสังคม ให้คําแนะนําที่ปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆ   

กําหนดเงินเดือน เดือนละ 33,950  เป็นเวลา 9 เดือน เท่ากับปีละ 305,550  บาท 

      จึงขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ตําแหน่งอาจารย์ภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา 

    มติที่ประชุม  ขอให้หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ตรวจสอบข้อมูล ดังน้ี 

1. ตรวจสอบประสบการณ์การสอนภาษาจีนว่าต้องมีประสบการณ์ 5 ปี หรือไม่ และนับเฉพาะ 

การสอนหรือนับประสบการณ์การทํางานด้านภาษาจีนทั้งหมด 

2. อัตราค่าจ้าง เดือนละ 33,950 บาท เป็นอัตราการสอนระดับปริญญาโทหรือไม่ 
3. ขอให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์พิจารณาอีกคร้ัง 

 

   4.4  การขออนุมัติจ้างลกูจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหนง่ อาจารย์ภาษาลาว  
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาว 

ต่างประเทศ ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาลาว  ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค 
ลุ่มนํ้าโขงมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาลาว เพ่ือจัดการเรียนการสอน 
การสอนวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว จํานวน 12 รายวิชา  และรายวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 4 รายวิชา รวมเป็น 
รายวิชาภาษาลาวทั้งสิ้น  จํานวน 16 รายวิชา  ที่ประชุมหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2559  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2559   มีมติเห็นชอบให้ขออนุมัติกรอบ 
อัตราอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ตําแหน่ง  อาจารย์ภาษาลาว   เพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานด้านการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสริมหลักสูตร ดังน้ัน  จึงขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่ง อาจารย์ 
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ภาษาลาว จํานวน 1 อัตรา 

   มติที่ประชมุ  อนุมัติ และมอบงานบุคคลดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

   4.5 การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร และกรรมการบรหิารหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   

              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร   ด้วย 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสารขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสตูร เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ จํานวน 1 ท่าน 
สิ้นสุดสญัญาจา้ง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2559 และที่ประชุมหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (ปรับปรุง) หมายเหตุ 
1. ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 1. ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ คงเดิม 
2. Ms.Truong Thi Hong Gai 2. Mr. Nguyen Duy Linh เปลี่ยนแปลง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  ศรคีํา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  ศรคีํา คงเดิม 
4. นายลําพูน  มีภาพ 4. นายลําพูน  มีภาพ คงเดิม 
5. นายชนัญญ ู บูรณ์เจรญิ 5. นายชนัญญ ู บูรณ์เจรญิ คงเดิม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ และขอให้ตรวจสอบช่วงเวลาการหมดสัญญาจ้างของ Ms.Truong Thi  

Hong Gai  ว่าสอดคล้องกับการเริ่มปฏิบัติงานของ Mr. Nguyen Duy Linh หรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การ 

บริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

4.6 การติดตามผลการดาํเนนิงานบริหารหลักสูตรคณะศลิปศาสตร ์
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการติดตามผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์   โดยงานวิชาการได้สรุปข้อมูลจํานวนยืนยันสิทธ์ิรับบุคคลเข้าศึกษาโควตารับตรงทุกประเภท  
ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งยอดรับ 
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรไมค่วรตํ่ากว่า 80% แต่จากขอ้มลูมีหลายหลักสูตรที่ตํ่ากว่าแผนที่กําหนด และนักศึกษาใน 
แต่ละปีเริ่มลดจํานวนลงเรื่อย ๆ จะขอหารือที่ประชุมเพ่ือให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเตรียมปรับแผนการรับ 
เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบทําให้ต้องปิดหลักสูตรในบางหลกัสูตร โดยอาจจะปรับลดคุณสมบัติลงและเพิ่มจํานวนรับ 
ให้มากขึ้น จากสถิติที่ผ่านมานักศึกษาที่ตกออกส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสาเหตุการเรียนไม่ได้   แต่เกิดจากการไม่มีเงิน 
จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดําเนินการดังน้ี 
1. ให้แต่ละหลักสตูรจัดทําค่ายวิชาการ 
2. ขอให้อาจารย์แต่ละหลักสูตร จํานวน 1 คน  เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Road Show)   

กับมหาวิทยาลัย 
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3. มอบหมายให้ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จัดทําโครงการ 
เตรียมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะมาสัมภาษณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม 2560 และขอความร่วมมือ 
อาจารย์งดการจัดการเรียนการสอนในวันสัมภาษณ์ 

4.7 การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หลักสูตร CP ALL   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หลักสูตร  

CP ALL  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดทําการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 
(ธุรกิจค้าปลีก) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม B น้ัน บัดน้ี การจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ผู้สอนจึงได้ส่งผลการเรียน และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) วิชา 1421 102 Foundation English I กลุ่ม 81 
2) วิชา 1421 103 Foundation English II กลุ่ม 81 
3) วิชา 1421 406 English for Humanities and Social Sciences กลุ่ม 81 
4) วิชา 1443 201 Business Law กลุ่ม 81 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     

     5.1  ขอเชิญเข้าเฝา้ทลูเกลา้ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล   

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ  ถวายเงินโดย 

เสด็จพระราชกุศล  ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดําเนินในงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม  2559  ณ อาคารเฉลิมพระ 

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ประสงค์แจ้งความจํานง 

เข้าเผ้าทูลเกลา้ฯ  ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  และเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลกึ 

     มติที่ประชุม  รับทราบ และให้แจ้งเวียนบุคลากรทราบต่อไป 

     5.2  การแจ้งปฏิทินการส่งเกรดภาคการศึกษาท่ี  1/2559 

           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบปฏิทินการส่งเกรดภาคการศึกษาที่  1/2559 

ซึ่งมหาวิทยาลยัได้กําหนดให้คณะ/หลักสูตร  นําส่งผลการเรียนประจําภาคต้น  ปีการศึกษา  2559  ในวันที่  28  

ธันวาคม 2559  ดังน้ัน งานวิชาการจึงได้กําหนดปฏิทินการส่งเกรดประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2559  รายละเอียด 

ดังเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ี  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ ครั้งที่  8/2559  

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ์ จะประชุมพิจารณา 

เกรดภาคการศึกษาที่  1/2559  ในวันที ่26 ธันวาคม  2559 

     มติที่ประชุม  รับทราบ 
         

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1  การเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการและสายสนบัสนุน  
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        รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบเก่ียวกับเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  โดยเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ จะเชิญประชุมอาจารย์ทุกคนอีกคร้ัง ส่วนเกณฑ์ 
ประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุน   จะสง่เกณฑ์ให้คณะกรรมการประจําคณะทุกคนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ 
เพ่ือให้เสนอข้อคิดเห็นต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.2 รายงานสถานภาพการศึกษา รายผูช้่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี 
       หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   แจง้ที่ประชุมทราบรายงานสถานภาพ 

การศึกษา รายผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ในหลักสูตรอักษร 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ขณะนี้ได้เรียนครบหน่วยกิต  
รายวิชาแล้ว อยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์  ทัง้น้ี  ได้ขยายเวลาศึกษาต่อเรียบร้อยแล้ว 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      

     6.3  การรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจําปีการศึกษา 2560   
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับครูอาสาสมัครชาวจีน  
ประจําปีการศึกษา 2560  ซึง่ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารได้แจ้งความประสงค์ขอรับครูอาสาสมัครชาว
จีน  จํานวน 2 ราย  โดยมีค่าใช้จ่ายดังน้ี 

-   ค่าตอบแทนครูอาสาสมัครชาวจีน            240,000 บาท 
    อัตรา 12,000 บาท x 10 เดือน (สิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) x 2 คน 
-   ค่าเบ้ียประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ                16,000 บาท 
    อัตรา 8,000 บาท x 2 คน 
-   ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า                   3,800 บาท 
    อัตรา 1,900 บาท x 2 คน 
-   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน                   6,200 บาท 
    อัตรา 3,100 บาท x 2 คน 
-   ค่าเดินทางไปรับครูอาสาสมัครชาวจีน                   13,000 บาท 
-   ค่าเดินทางไปอบรม                    1,000 บาท 

อัตรา 500 บาท x 2 คน 
-   ค่าเดินทางกลับ                    5,000 บาท 

อัตรา 2,500 บาท x 2 คน 
รวมทั้งสิ้น                  285,000 บาท 

(-สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-) 
     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

     6.4  ข้อเสนอรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทย-ยูนนาน และความประสงค์การมอบ
ทุนให้แก่นักศกึษาจีนในมณฑลยูนนาน   
           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสํานักงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย  แจ้งให้คณะศลิปศาสตร์พิจารณาข้อเสนอรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทย-ยูนนาน  และ 
ความประสงค์การมอบทุนให้แก่นักศึกษาจนีในมณฑลยูนนาน    
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้รับนักศึกษา จํานวน 1 คน ในปีการศึกษา 2561 โดยให้ทุนแบบมีเง่ือนไข 
ซึ่งจะต้องช่วยงานคณะ 

 

         6.5  รายงานผลการคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 
2560 โควตารับตรงตามพืน้ที่    
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา 2560 โควตารับตรงตามพ้ืนที่ ซึ่งได้ดําเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน  2559  รายละเอียดดังน้ี 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     6.6  กําหนดการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระและงานปีใหม่คณะศิลปศาสตร์   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะจะจัดงานทําบุญเลี้ยงพระและงานปีใหม ่
คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โถงโรงละครคณะ ทั้งน้ี จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวต่อไป   

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

     6.7  การพิจารณาขั้นตอนการส่งเกรดระดับบัณฑิตศึกษา   
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการส่งเกรดระดับบัณฑิตศึกษา   
เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะศลิปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559  เมือ่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559   
เห็นชอบให้การพิจารณาเกรดระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการพิจารณาตามลําดับ  ดังน้ี    

1. ที่ประชุมหลักสูตร   
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
3. ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   
โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสาขาวิชา   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

ลําดับ หลักสูตร แผนประกาศรับสมัคร 
(คน) 

ผลการคัดเลือก 
(คน) 

รับ ไม่รับ สํารอง 
1 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 42 70 287 - 
2 การท่องเที่ยว 42 90 - 23 

3 การพัฒนาสังคม 36 25 - - 
4 ภาษาไทยและการสฎืฎอสาร 30 58 4 - 
5 ภาษาจีนและการสื่อสาร 30 39 86 - 
6 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 30 53 63 - 
7 ประวัติศาสตร์ 18 20 1 - 
8 นิเทศศาสตร์ 30 53 13 - 
9 ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 24 9 - - 

10 ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคฯ 24 7 - - 
รวม 306 424 454 23 
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เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 

              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                 (นางสาวพัชรี  ธานี)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม   
                         

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  10/2559   เมื่อวันจันทร์ที่  26  ธันวาคม  2559 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


