
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที่  10 / 2559 

เม่ือวันจันทรท์ี่  26  ธันวาคม  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.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  กรรมการ 

7.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี  ศรีคํา   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์          กรรมการ 

9.  นายเชาวนันท์  ทะนอก   ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์      กรรมการ 

10.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา          กรรมการ 

11.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจักรพันธ์  แสงทอง    ผู้แทนคณาจารย์ประจํา            ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  รองศาสตราจารย์เมชฌ  สอดส่องกฤษ  ประธานหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 

3.  นายธีระพล  อันมัย    ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

3.  นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

4.  นางสาวชิดหทัย  ปุยะติ   อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 

5.  นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล   ประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

6.  นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์   ประธานหลักสูตรประวัติศาสตร์ 

7.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.  
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   

ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    - ไม่มี - 
                       

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
     2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  9/2559 
                มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 
9/2559   
       2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 8/2559 

               ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระ
พิเศษ 8/2559  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   
       มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์  วาระพิเศษ 
8/2559   
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  ทนุการศึกษาสําหรับอาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559     
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง   

ทุนการศึกษาสาํหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2559  ซึ่งได้ตัดข้อความในการ 
ขยายเวลารับทุนการศึกษาออก  และให้ทนุการศึกษาเพียง 3 ปี  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอให้คณะดําเนินการ  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  ทั้งน้ี  หากทีป่ระชุมเห็นชอบจักได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้งานบุคคลดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
 

  3.2 โครงการภายใต้งานวิเทศสัมพันธ์ ประจําปงีบประมาณ 2560              
       ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งได้เสนอ
ช่ือ Associate Professor  Amberyl  Malkovich จาก  Concord  University  ประเทศสหรฐัอเมริกา เข้าร่วม
กิจกรรมน้ัน  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น Professor Karen Coats จาก Illinois State University ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  2560  ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 

         มติที่ประชุม  รับทราบ   
3.3  การขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  ตําแหน่ง  อาจารย์ภาษาจีน  ประจําปี 

งบประมาณ  2560    
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ 

พิเศษ  ตําแหน่งอาจารย์ภาษาจีน  จํานวน 1 อัตรา  ประจําปีงบประมาณ  2560  ซึง่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  9/2559  เห็นชอบให้หลกัสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  เสนอข้อมลูการขออนุมัติ 
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ดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณาอีกคร้ัง  โดยให้ตรวจสอบประสบการณ์การทํางานด้านภาษาจีนและอัตราค่าจ้างอีกคร้ัง 
ซึ่งหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  ได้ส่งข้อมูลใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่านางสาวนวพร  เจริญสัตยธรรม   เป็นผู้ม ี
ความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในภาษาจีน และมีคุณสมบัติเหมาะสมจึงขออนุมัติจ้างเพ่ือให้รับผิดชอบการสอน  
การวิจัย และบริการวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
คุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญ 

1.ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2.เจ้าของกิจการธุรกิจการค้าระหว่างไทย-จีน เป็นเวลา 10 ปี  
3.ประสบการณ์สอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา เป็นเวลา 3 ปี 
4. สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนข้ันสูงสุด ระดับ 6 
5. การเป็นล่ามแปลภาษาไทยจีนในการหารือระหว่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการชาว
ไทยในประเทศจีน งานแสดงสินค้า OTOP สู่ประเทศจีน การค้าข้าวไทย-ฮ๋องกง การค้าข้าวไทย-จีน 
เป็นต้น 
6. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมภาษาไทยแก่อาสาสมัครชาวจีน ณ คุนหมิง ประเทศจีน เป็นต้น 
7. เป็นท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ด้านภาษาและธุรกิจจีน ระดับปริญญาตรี ปี 2556-2559 เป็นเวลา 3 ปี 

ความจําเป็น 1.หลักสูตรภาษาจีนมีอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีทําการสอนจริง 3 คน และอาสาสมัครชาวจีน 2 คน ทํา
ให้ภาระการสอนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาวิชาเอกจํานวน 300 คน วิชาโท 200 คน วิชาเลือก 200 
คน  
 2.หลักสูตรการจัดการโรงแรม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริการศาสตร์ มีแผนจะบรรจุ
วิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศบังคับเข้าไว้ในหลักสูตร  มีจํานวนนักศึกษาชั้นปีละ 80 – 100 คน 
จึงมีความจําเป็นต้องจ้างผู้มีความรู้ภาษาจีนและธุรกิจเป็นผู้สอน  

ความจําเป็นด้าน
ประสบการณ์ 

อาจารย์หลักสูตรภาษาจีนไม่สามารถสอนวิชาด้านธุรกิจได้ เนื่องจากล้วนแล้วแต่จบการศึกษาด้านภาษา
และวรรณกรรมจีน แต่วิชาในหลักสูตรมีวิชาเกี่ยวกับภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ ภาษาจีนเพ่ือการค้าระหว่าง
ประเทศ ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว จําเป็นต้องเชิญอาจารย์นวพร เจริญสัตยธรรม ผู้มีความรู้ภาษาจีน
และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน มาเป็นผู้สอนและให้คําปรึกษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษามีท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีนธุรกิจ    

ภาระหน้าท่ี   สอนวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ควบคุมตรวจสอบการวิจัยค้นคว้า
อันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาของนิสิตท้ังด้านวิชาการ และกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา ค้นคว้าและ/หรือเป็นผู้วิจัยทางวิชาการชั้นสูง ให้บริการวิชาการทางสังคม และ/หรือ ให้
คําแนะนําท่ีปรึกษาโครงการวิจัยต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

กําหนดเงินเดือน เดือนละ 28,580 บาท เป็นเวลา 9 เดือน เท่ากับปีละ 257,220 บาท 

     มติทีป่ระชมุ  เห็นชอบ และมอบงานบุคคลส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
    

     3.4 ผลการขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งขา้ราชการและขออนุมัติเปลีย่นหมวดงบประมาณและขอ
อนุมัติเพิ่มงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั  และขออนมัุติดําเนนิการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่จ้างด้วยงบประมาณแผน่ดิน ตําแหน่ง 
อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ       

               ประธาน   แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะเสนอขออนุมัติยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการ รายนาย 
เมธี  แก่นสาร์ และขออนุมัติเปลี่ยนหมวดงบประมาณและขออนุมัติเพ่ิมงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   
และขออนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานที่ 
จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ   โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบม.)  พิจารณาน้ันที่ประชุม กบม. มีมติอนุมัติตามท่ีคณะเสนอ   
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           มติที่ประชุม  รับทราบและขอให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ประสานกับ 
งานบุคคลเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

  3.5 การจัดทําโครงการเตรียมต้อนรับผูป้กครองและนักศึกษาท่ีมาสัมภาษณ ์
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบความ 

คืบหน้าในการจัดทําโครงการเตรียมต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะมาสัมภาษณ์  ในเดือนกุมภาพันธ์และ 
พฤษภาคม  2560  โดยจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสัมภาษณ์  เขา้ฟังการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ ภายในโรง 
ละครคณะศิลปศาสตร์  ซึ่งงบประมาณที่ใช้ประมาณ 3,000 บาท    

มติที่ประชุม  เห็นชอบและให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับ 
โครงการตามความเหมาะสมอีกคร้ัง  รวมถึงขอความร่วมมือจากรองคณบดีฝ่ายบริหารอํานวยความสะดวกในด้าน 
สถานที่ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในเร่ืองนักศึกษาช่วยงาน 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       4.1 การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและขอรบัการประเมินต่อสัญญา

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายนายธวัช  มณีผ่อง  นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  และนางสาวนิโลบล  นาคพลังกูล    
                  รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายนายธวัช  มณีผ่อง  นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  
และนางสาวนิโลบล  นาคพลงักูล  รายละเอียดดังน้ี 

1. นายธวัช มณีผ่อง  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
พ.ศ. 2555  ต้ังแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การต่อรองอัตลักษณ์และ 
ความรู้ของแพทย์ในโรงเรียนแพทย์” และเตรียมตัวสอบประมวลผลความรู้ (comprehensive) ในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งอยู่ 
ระหว่างกําหนดวันสอบและคาดว่าจะทําการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในเดือนพฤษภาคม 2560  ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึง 
มีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณี ขอขยายเวลาศึกษาต่อ มี 
กําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

  2. นางสาวสุธิดา ตันเลิศ   ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรม
ศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ด้วยทุนส่วนตัว เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
เตรียมสอบประมวลความรอบรู้ ในการน้ี จึงใคร่ขอขยายเวลาศึกษาต่อและขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง มีกําหนด 
6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

3. นางสาวนิโลบล นาคพลังกูล  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2555  บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้เรียนรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน ผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ และได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว วิทยานิพนธ์ช่ือ “สํานึกความเป็นชาติและการ
ประกอบสร้างในวรรณกรรมลาวร่วมสมัย ต้ังแต่ ค.ศ. 1975 – 2015 “ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธา
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นนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ และดําเนินการส่งบทความไปตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากวารสาร  ในการน้ี บุคคลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

   มติที่ประชมุ  อนุมัติ 
 

   4.2  การขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนางสาว
อรัญญา  บุทธิจักร และนายเชาวนันท์  ทะนอก  
                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) รายนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร และนายเชาวนันท์  ทะนอก  รายละเอียดดังน้ี 

1. นางสาวอรัญญา บุทธิจักร ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุก 
วันศุกร์) มีกําหนด 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  โดยได้รับทุนการศึกษาสําหรับ 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556  บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้สอบผ่าน 
โครงดุษฎีนิพนธ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เรื่อง “ผลของการฝึกโปรแกรม 
โยคะร่วมกับฟิตบอลต่อสมรรถภาพทางกายและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน  (The  
effects of Yoga with Fit ball training program on physical fitness and body composition in overweight  
and obese women) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดชาย บุญประกอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในขณะ 
น้ีอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลในการทดลองและเขียนสรุปผลรายงานวิจัย  ในการน้ี  จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้เวลา 
ราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) มีกําหนด  6 เดือน  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

  2. นายเชาวนันท์ ทะนอก  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) 
เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและการกีฬา ณ 
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีกําหนด 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดย
ได้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556 และ
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาต่อ มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
บัดน้ี บุคคลดังกล่าวได้ผ่านการเรียนครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 55 หน่วยกิต ได้เกรดเฉลี่ย 3.53 และผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการค้นคว้าและหา
ข้อมูลเพ่ือเตรียมสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์ เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการน้ี จึงขอขยายเวลาศึกษาต่อโดยใช้
เวลาราชการบางส่วน (ทุกวันศุกร์) มีกําหนด 6 เดือน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 
ด้วนทุนส่วนตัว 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  4.3  การขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรายนายวิเชียร  อันประเสริฐ         
        รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยรายนายวิเชียร  อันประเสริฐ  สังกัดสาขาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 3 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 หลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Social 
Science (International Program) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 30 
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พฤศจิกายน 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ด้วยทุนส่วนตัว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบวิทยานิพนธ์ ในการน้ี จึงขอรับ
การประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นระยะเวลา 6 เดือน    

    มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   4.4  ขออนุมัติขยายระยะเวลารับทนุการศึกษาสําหรบัอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555   นายพฤกษ์  เถาถวิล   นางสาวสุธิดา  ตันเลศิ  นางสาวอรญัญา  บุทธิจักร  และ 

นายธวัช  มณผี่อง  
          รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษา 

สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555   นายพฤกษ์  เถาถวิล  นางสาวสุธิดา  ตัน 
เลิศ  นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  และนายธวัช  มณีผ่อง  รายละเอียดดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์  เถาถวิล สังกัดสาขาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ  
ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทุนการศึกษา 
สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2555  เป็นระยะเวลา  3  ปี   ต้ังแต่วันที่ 1  
มิถุนายน 2556  ในการน้ี  บุคคลดังกล่าวจึงขอขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

  2. นายธวัช  มณีผ่อง  สังกัดสาขาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยทุนการศึกษา
สําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาฯ (ภาคการศึกษาที่ 
1 /2558) ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในการน้ี  เพ่ือให้การ
ดําเนินการอนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อเป็นไปตามประกาศ เรื่องทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์ฯ จึงขอขยาย
ระยะเวลารับทุนการศึกษา ราย นายธวัช  มณีผ่อง  เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559  

         3. นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  สังกัดสาขามนุษยศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยใช้
เวลาราชการบางส่วน เป็นระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ทุนส่วนตัว  ต่อมาบุคคลดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้รับทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะ     
ศิลปศาสตร์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555 โดยเริ่มรับทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559  ในการน้ี จึงขอขยายระยะเวลารับทุนการศึกษา ราย นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร เป็นระยะเวลา 6 
เดือน  ต้ังแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560  

        4. นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  สังกัดสาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนการศึกษาสําหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2555  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2557  ปัจจุบัน นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ อยู่ระหว่าง
การเตรียมสอบประมวลความรอบรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกันหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งการสอบประมวลผลความรอบรู้ดังกล่าวจะจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560  ในการน้ี บุคคล
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ดังกล่าว จึงขอขยายระยะเวลารับทุนการศึกษาฯ  เป็นระยะเวลา 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560  

   มติที่ประชมุ  อนุมัติขยายระยะเวลารับทุนการศึกษา จํานวน 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พฤกษ์  เถาถวิล   นายธวัช  มณีผ่อง  และนางสาวอรัญญา  บุทธิจักร  สว่นนางสาวสุธิดา  ตันเลิศ  ไม่อนุมัติเน่ืองจาก 

ยังไม่ได้ผ่านการสอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามเง่ือนไขประกาศการให้ทุนการศึกษาฯ 
 

     4.5  การพจิารณาเสนอชือ่บุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559     
          รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2559 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  
มีการกําหนดประเภทและจํานวนบุคลากรดีเด่น  เป็นดังน้ี 

ประเภทวิชาการ ได้แก่ 
 ข้าราชการ  จํานวน 1 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลยั จํานวน 1 คน 

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป ได้แก่ 
 ข้าราชการ  จํานวน 1 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 

ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
 ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หรือ สํานัก  จํานวน 1 คน 

  ประเภทลูกจ้างประจํา จํานวน 1 ราย  
  ทั้งน้ี  ขอให้คณะเสนอรายช่ือภายในวันที่ 6 มกราคม  2560   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้งานบุคคลแจ้งเวียนทุกสาขาและสํานักงานเลขานุการ เสนอรายช่ือ  
 

 4.6 การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศกึษาท่ี 1/2559   
              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

โดยนําเสนอผ่านระบบสารสนเทศงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  จํานวนทัง้สิ้น 493 กลุ่มการเรียน 

มติที่ประชุม  รับรองเกรดภาคการศึกษาที่ 1/2559 
 

4.7 การขออนุมัติจ้าง/เงนิค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ผูช้่วยสอน ภาคการศึกษาท่ี  
2/2559   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้าง/เงินค่าตอบแทน อาจารย์ 
พิเศษ อาจารย์ผู้ช่วยสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559  รายละเอียดดังน้ี 
จํานวนอาจารย์พเิศษ/
อาจารย์ผู้ช่วยสอน 

ภาระงาน อัตราค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง รวมเป็นจํานวนเงนิ 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก (900,000 บาท) 
6 อัตรา - 13 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์/ 

195 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  
400 468,000.00 

6 อัตรา - 12 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์/ 
180 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  

400 432,000.00 
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หลักสูตรภาษาไทยการสื่อสาร (216,000 บาท) 
3 อัตรา 12 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์/ 

180 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  
400 216,000.00 

หลักสูตรภาษาจนีและการสื่อสาร (54,000 บาท) 
1 อัตรา 9 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์/ 

135 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
400 54,000.00 

หลักสูตรการพฒันาสังคม (33,600 บาท) 
1 อัตรา 84 หน่วยช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 400 33,600.00 

หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสือ่สาร (66,000 บาท) 
1 อัตรา 11 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์/ 

165 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
400 66,000.00 

หลักสูตรภาษาญีปุ่่นและการสื่อสาร (156,000 บาท) 
2 อัตรา 13 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์/ 

195 หน่วยช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
400 156,000.00 

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (38,400 บาท) 
1 อัตรา 12 หน่วยช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ x 8 สัปดาห ์รวม

เป็นจํานวน 96 หน่วยช่ัวโมง 
400 38,400.00 

    
  รวมเป็นจํานวนเงนิ 1,464,000.00 
  (-หนึ่งล้านสีแ่สนหกหม่ืนสี่พนับาทถ้วน-) 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
4.8 การเทยีบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุม่ภาษา 

ต่างประเทศ ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว  ภาษาญีปุ่่น  ภาษาเวียดนาม  และภาษาเขมร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

4.9 การพิจารณาหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลกัสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2560  โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของคณะที่ครบรอบการปรับปรุง 5 ปี ใน 
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558/ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ทัง้น้ี ในเบ้ืองต้น
หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ และระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

    - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ วาระพิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 6  
ธันวาคม 2559 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2560 

      2. หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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     - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ วาระพิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 16  
ธันวาคม 2559 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2560 
     - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 23  

ธันวาคม 2559 
      1. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 22  

ธันวาคม 2559 
1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
                          ทั้งน้ี ประธานหลักสูตรแต่ละหลักสตูรเป็นผู้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.10 ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร 

และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   ซึ่งหลกัสูตระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสตูร  เสนอเรื่อง
ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรศลิปศาสตรมหา 

บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ จาํนวน 1 ท่าน 
โอนย้ายสังกัด ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาคณะ  ครั้งที ่7/2559  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  เรียบรอ้ยแล้ว 

2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  จํานวน 2 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาจีนและการสือ่สาร  และหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ  
จํานวน 1 ท่าน ปรับเปลี่ยนเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ของหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

4.11 ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ 
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  

       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสือ่สาร   หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556  ด้วยหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสือ่สาร   ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ให้ถูกต้อง ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการดําเนินการของหลักสตูรในปัจจุบัน ทั้งน้ี ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการคณะ วาระพิเศษ/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังน้ี 

 

ข้อมูลใน มคอ.2 (เดิม) ข้อมูลใน มคอ.2 (ปรับปรุง) 
หน้า 4 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อ 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน : 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยท่ีสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามที่มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
ภาษาเวียดนามกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี ้     
1) University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University, Hanoi (ภาคเหนือ) 
2) College of Foreign Language, University of Danang 
(ภาคกลาง) 
3) The University of Social Sciences and Humanities 
of Ho Chi Minh City (ภาคใต้) 

ท้ังนี้ ในแต่ละปีการศึกษาท่ีส่งนักศึกษาไปเรียนท่ี
สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะใช้
วิธีการเวียนนักศึกษาไปตามสถาบันในแต่ละภาคข้างต้น โดย
เร่ิมส่งไปสถาบันการศึกษาท่ีภาคเหนือก่อน ปีถัดไปส่งไป
ภาคกลาง และปถัีดไปส่งไปภาคใต้ตามลําดับเพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายและเข้าใจภาษาเวียดนาม วรรณกรรม 
สังคม และวัฒนธรรมเวียดนามของแต่ละภาคมากข้ึน 

หน้า 4 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อ 10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน : 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลยัท่ี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอนภาษาเวียดนามกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้      
1) University of Social Sciences and Humanities, 
Vietnam National University, Hanoi (ภาคเหนือ) 
2) College of Foreign Language, University of 
Danang (ภาคกลาง) 
3) The University of Social Sciences and 
Humanities of Ho Chi Minh City (ภาคใต้) 

ท้ังนี้ ในแต่ละปีการศึกษาท่ีส่งนักศึกษาไปเรียนท่ี
สถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
โดยหลักสูตรภาษาเวียดนามและการส่ือสารจะส่งไป
ศึกษาท่ีเมืองฮานอย ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม 
เพ่ือให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ในส่วนกิจกรรม
แลกเปล่ียนอื่นๆนั้น หลักสูตรภาษาเวียดนามและการ
สื่อสารจะสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคข้างต้น เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายและเข้าใจภาษาเวียดนาม 
วรรณกรรม สังคม และวัฒนธรรมเวียดนามของแต่ละ
ภาคมากขึ้น 

หน้า 53 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

วิชา 1413 493 การฝึกงาน กําหนดให้มีการฝึกงานใน
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท้ังราชการและเอกชนโดยเน้น 
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีใช้ภาษาเวียดนามหรือเกี่ยวข้องกับ
ภาษาเวียดนาม ท้ังนี้หน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวจะต้ังอยู่ใน
ไทยหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้ ช่วงเวลาและ
ตารางการฝึกงานคือต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม – ปลายเดือน
พฤษภาคม โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง 

หน้า 53 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

วิชา 1413 493 การฝึกงาน กําหนดให้มีการฝึกงาน
ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท้ังราชการและเอกชนโดย
เน้นหน่วยงานหรือองค์กร ท่ีใช้ภาษาเวียดนามหรือ
เกี่ยวข้องกับภาษาเวียดนาม ท้ังนี้หน่วยงานหรือองค์กร
ดังกล่าวจะต้ังอยู่ในไทยหรือสาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนามก็ได้ ช่วงเวลาและตารางการฝึกงาน คือ ต้ังแต่
ปลายเดือนเมษายน– ปลายเดือนกรกฎาคม โดยมี
ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง 

หน้า 54 หน้า 54 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ 5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

วิชา 1413 492 การศึกษาอิสระ กําหนดให้นักศึกษาเลือก
ศึกษาค้นคว้าด้านภาษาเวียดนาม วรรณกรรมเวียดนาม ภาษา
เวียดนามเฉพาะทาง เช่น ภาษาเวียดนามเพ่ือการท่องเที่ยว 
ภาษาเวียดนามเพ่ือการเป็นล่ามและนักแปล ภาษาเวียดนาม
เพ่ือการศึกษา ฯลฯ และเวียดนามศึกษาในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ
จากแหล่งคน้คว้าในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือเก็บจาก
เอกสาร รวมท้ังเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยไปเก็บข้อมูลทําวิจัย
หรือเขียนงานวิจัยท่ีเวียดนามเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นคนเวียดนาม ส่วนอาจารย์คนไทยเป็นผู้
ประสานงานในการคิดหัวข้อ หาอาจารย์ท่ีปรึกษา และสอบ
ป้องกันภาคนิพนธ์  จากนั้นเขียนรายงานและนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าเป็นภาษาเวียดนามในสิ้นภาคการศึกษาท่ี
เวียดนาม 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ 5.  ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

วิชา 1413 492 การศึกษาอิสระ กําหนดให้นักศึกษา
เลือกศึกษาค้นคว้าด้านภาษาเวียดนาม วรรณกรรม
เวียดนาม ภาษาเวียดนามเฉพาะทาง เช่น ภาษาเวียดนาม
เพ่ือการท่องเท่ียว ภาษาเวียดนามเพ่ือการเป็นล่ามและนัก
แปล ภาษาเวียดนามเพื่อการศึกษา ฯลฯ และเวียดนาม
ศึกษาในหัวข้อท่ีตนเองสนใจจากแหล่งค้นคว้าในหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ หรือเก็บจากเอกสาร รวมท้ังเกบ็ข้อมูล
ภาคสนาม โดยไปเก็บข้อมูลทําวิจัยหรือเขียนงานวิจัยท่ี
เวียดนามเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
เป็นคนเวียดนาม ส่วนอาจารย์คนไทยเป็นผู้ประสานงานใน
การคิดหัวข้อ หาอาจารย์ท่ีปรึกษา และสอบป้องกันภาค
นิพนธ์  จากนั้นเขียนรายงานเป็นภาษาไทย หรือภาษา
เวียดนาม และนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นภาษา
เวียดนามในสิ้นภาคการศึกษาท่ีเวียดนาม  

 

  มติที่ประชุม   เสนอให้ปรับข้อความ  หน้าที่ 4  หมวดที่ 1  ข้อมลูทั่วไป  ข้อ 10  สถานที่จัดการ 
เรียนการสอน ไม่ควรระบุว่าจะส่งไปเมืองฮานอยเพียงแห่งเดียว  เพ่ือไม่ให้เป็นการระบุช้ีชัดจนเกินไป หากมีเหตุการณ์ 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้  ดังน้ัน จึงควรเปิดกว้างในประเด็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
คล่องตัวมากขึ้น 

 

    4.12 การส่งเกรดลา่ช้าหลงักําหนด ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการส่งเกรดล่าช้าหลังกําหนด ภาค 

การศึกษาที่ 1/2559  ด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยว   ได้กําหนดจัดกิจกรรมในรายวิชา 1449300   หลักการ 
มัคคุเทศก์ “ฝึกปฏิบัติภาคสนาม” ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย  
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน คณาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมโครงการ ไม่สามารถส่งเกรด 
ได้ทันภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ัน จึงขอส่งเกรดล่าช้าหลังกําหนด  ดังน้ี 

1. นางสาวเข็มจิรา  หนองเป็ด  จํานวน 3 วิชา 
2. นางสาวพัชรี  ธานี   จํานวน 2 วิชา 
3. นางสาวกันยรัชน์ิ  ศรีจันทร์  จํานวน 3 วิชา 

                      มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ส่งเกรดช้ากว่ากําหนด โดยคณะจะหักคะแนนประเมินเฉพาะวิชาที่ 
ไม่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมในรายวิชา 1449300 หลักการมัคคุเทศก์  และรายวิชา 1449302-53  การวางแผน 
และการดําเนินงานนําเที่ยว (ฝึกปฏิบัติภาคสนาม)  และขอให้ส่งเกรดโดยแจ้งเวียนภายในวันที่  28  ธันวาคม 2559 

 

  4.13 ค่า FTES ปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์  
         รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่า FTES ปีการศึกษา 2558 คณะศิลป 

ศาสตร์  รายละเอียดดังน้ี 
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ตารางสรปุค่า FTES ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รายหลักสูตร) แยก GE 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

สาขา FTES 
การท่องเที่ยว 125.17 
นิเทศศาสตร ์ 83.50 
พัฒนาสังคม 167.22 
ประวัติศาสตร์ 35.83 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 12.00 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 146.06 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 158.28 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 94.33 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 26.89 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 161.11 
กลุ่มพละศึกษา 0.00 

รวม 1010.39 
 

ตารางสรปุค่า FTES ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (รายหลักสูตร) รวม GE 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  

สาขา FTES 
การท่องเที่ยว 169.33 
นิเทศศาสตร ์ 146.50 
พัฒนาสังคม 387.22 
ประวัติศาสตร์ 362.17 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 12.00 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 146.06 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 158.28 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 340.67 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 26.89 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1325.17 
กลุ่มพละศึกษา 88.28 

รวม 3162.56 
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ตารางสรปุค่า FTES ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (รายหลักสตูร) แยก GE 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สาขา FTES 
การท่องเที่ยว 103.17 
นิเทศศาสตร ์ 63.00 
พัฒนาสังคม 192.89 
ประวัติศาสตร์ 38.83 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 17.50 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 144.61 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 144.72 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 99.67 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 21.22 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 181.17 
กลุ่มพละศึกษา 0.00 

รวม 1006.78 
 

ตารางสรปุค่า FTES ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (รายหลักสตูร) รวม GE 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

สาขา FTES 
การท่องเที่ยว 145.83 
นิเทศศาสตร ์ 99.67 
พัฒนาสังคม 340.39 
ประวัติศาสตร์ 317.00 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 17.50 
ภาษาจีนและการสื่อสาร 144.61 
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 144.72 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 324.78 
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 19.56 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1429.67 
กลุ่มพละศึกษา 84.39 

รวม 3068.11 
 

จากข้อมูล FTES ข้างต้น จะเห็นว่าคณะศิลปศาสตร์ มีค่า FTES เกินสูงมาก โดยปกติสัดส่วนอาจารย์ต่อจํานวน
นักศึกษา จะคดิเป็น 1 : 25  ซึ่งข้อมูลดังกลา่วจะใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาอัตรากําลังอาจารย์ด้วย ทั้งน้ี เช่ือมโยง
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ถึงประเด็นอัตรากําลังตําแหน่งที่ว่างลง 1 ตําแหน่งของสาขาวิชาสังคมศาสตร์  คาดว่าตําแหน่งดังกล่าวคงจะไม่ได้คง
อยู่ที่สาขาวิชาสังคมศาสตร์  ดังน้ัน  คณะจะต้องมาพิจารณาว่าตําแหน่งควรจะสังกัดสาขาวิชาที่มีความขาดแคลน 
และพิจารณาความคุ้มทุนประกอบด้วย   
  ที่ประชุมจึงได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาว่าตําแหน่งดังกล่าวควรจะสังกัดสาขาวิชาใด 

1. สาขาวิชาสังคมศาสตร ์
2. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก เสนอว่าควรสังกัดหลักสตูรภาษาญี่ปุ่นและการ 

สื่อสาร  เน่ืองจากมีอาจารย์ชาวไทยเพียง  4 คน  และไมม่ีผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกเลย  ประกอบกับ 
นักศึกษาเยอะ หากมีอัตรากําลังเพ่ิมขึ้นจะทําให้การบริหารจัดการในหลักสูตรมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น   

3. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ได้เสนอความเห็นว่าหากคณะเห็นว่าหลักสูตร 
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก มีความจําเป็นในการได้รับอัตรากําลังเพ่ิมน้ัน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก จะ 
ขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษเป็นจํานวน 12 อัตรา 

   ทั้งน้ี  ในการจะขออัตรากําลังดังกล่าว จะต้องแสดงข้อมูลภาระงานที่รับผิดชอบต่อภาคการศึกษา 

ตามจริงในปีล่าสุด  เพ่ือแสดงให้เห็นข้อมูลภาระงานของอัตรากําลังที่ต้องการหรือที่ขาดแคลน  แสดงแผนอัตรากําลัง 

รายสาขา รายหลักสูตร ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562  และแนวโน้มในภาคการศึกษา 2/2559 ว่ามีวิชาที่ต้องสอน 

จํานวนเท่าไหร่ ต้องใช้ผู้สอนจํานวนเท่าไหร่ และกี่กลุ่มการเรียน 

    ที่ประชุมได้ต้ังข้อสังเกตว่าค่า FTES  ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่  เน่ืองจากตัวเลข FTES ที่นํามา 

พิจารณามีความคลาดเคลื่อน  ดังน้ัน เพ่ือประกอบการนําเสนอข้อมูลในการขอกําหนดตําแหน่งอาจารย์สาขาสังคม 

ศาสตร์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เห็นควรให้คณะตรวจสอบข้อมูล FTES อีกคร้ัง 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบให้งานวิชาการทบทวนค่า FTES  
 

  4.14  แผนปฏิบัติงานบรกิารวิชาการแก่ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559   
         - ถอนวาระ -   
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

     5.1  รายงานผลการศึกษา รายนางสาวสุธิดา ตันเลิศ  นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ และนายธวัช มณี
ผ่อง   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบรายงานผลการศึกษา รายนางสาวสุธิดา ตันเลิศ  
นายกันตพัฒน์  ตรินันท์ และนายธวัช มณีผ่อง 

     มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     5.2  แจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.)   
           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  จํานวน  1  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
     มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   5.3  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตร์ เนื่องจากนางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ ขอลาออกจากตําแหน่งประธานหลักสูตรดังกล่าว และ
ให้นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์  ปฏิบัติหน้าที่เปน็ประธานหลักสูตรแทน  ดงันัน้  จึงได้เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการดังนี ้
          1. นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ ์   ประธานคณะกรรมการ 
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท ์ กรรมการ 
          3. นายมติต  ทรัพย์ผุด   กรรมการ 

       4. นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์   กรรมการ 
       5. นายจกัรพันธ์  แสงทอง   กรรมการ 
       6. นายคําล่า  มุสิกา    กรรมการ 
       7. นายจกัเรศ  อฐิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ            
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

  5.4  แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
คร้ังที ่8/2559  

        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบผลการพจิารณาหลักสูตรตามมตทิี่ประชุมคณะ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งมมีติอนุมัติการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 เพิ่มภาษาต่างประเทศ  

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  5.5  การรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แจ้งที่ประชุมทราบการรับรองคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.)  จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2555  ณ วันที่ 13 มิถุนายน  2559 

       มติที่ประชุม  รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 ขออนุมัติจ้างและขออนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา  

     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างและขอ
อนุมัติดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง 
อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา  ตามท่ีนายสุรศักด์ิ วิฑูรย์ และนางสาวพฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ ได้ผ่านการสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการน้ี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก จึงใคร่ขอ
อนุมัติจ้างและเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ  จํานวน  2  อัตรา  เพ่ือทดแทนอัตราที่ว่างลง โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

   1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
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       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 
วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีเกรดเฉล่ีย
สะสม ไม่ตํ่ากว่า 3.00 
   2. คุณสมบัติพิเศษ 
       2.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 
       2.2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ 
       2.3 หากมีตําแหน่งทางวิชาการหรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
                         2.4 หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

    2.5 หากมปีระสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ปีจะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติจ้างและอนุมัติให้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล  เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานใน 

สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 อัตรา   
 

  6.2 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อใหไ้ด้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559 

       รองคณบดีฝ่ายบริหาร   แจ้งที่ประชุมทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง   
หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเง่ือนไขการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งประเภทวิชาการ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
ความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ.2559   โดยการคัดเลือกบุคคลฯ ผูผ้่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนทดสอบ 
ภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเน้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือผ่านการสอบวัดความรู้ 
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-TEST) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ และมีระยะเวลาไม่เกินสองปี หรือผ่าน 
การทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน และมีระยเวลาไม่เกินสองปี ทัง้น้ี งานบุคคลได้ประชาสัมพันธ์ 
ในเว็บไซต์คณะเรียบร้อยแลว้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      

     6.3  ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ 
บัญชี ของบริษัท วีโปร แอคเคาน์ต้ิง แอนด์ เซอร์วิสเซส จาํกัด ซึ่งได้มาตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผ่นดิน รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ และรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของคณะศิลปศาสตร์  ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุ 
ให้เช่ือว่ารายงานดังกล่าว   ไม่แสดงรายงานโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินจากการตรวจสอบ  อย่างไรก็ตามขอให้ข้อสังเกตเก่ียวกับรายงานปรับปรุงซึ่งอาจจําเป็นสําหรับรายงานการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งแสดงรายละเอียดบางรายการไม่ตรงตามรายงาน   โดยรายงานการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณแผ่นดินพบว่าจํานวนเงินตามรายงานเปรียบเทียบกับจํานวนเงินไม่ตรงกัน  ซึ่งได้แจ้งฝ่ายการเงิน 
ตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุของรายงานผลต่างที่เกิดขึ้นแล้ว 
     มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบให้งานการเงินตอบเร่ืองมาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
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     6.4  การจัดโครงการบริการวิชาการ   

           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   แจ้งที่ประชุมทราบว่า 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์  ได้รับงบประมาณวิจัย  เรื่อง  Local and Traditional Knowledge in  

Watershed Governance จากมหาวิทยาลัย Alberta  ซึ่งโครงการวิชาการน้ีถือเป็นโครงการบริการวิชาการ และ 

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์  2560  ณ  ห้องประชุมดอกจาน 3  คณะศลิปศาสตร์   มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี   

       มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนคณะต่อไป 
   

เลิกประชุมเวลา  14.45  น. 
 
 
 
 
 
 

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

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม   
                         

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  1/2560   เมื่อวันศุกร์ที่  20  มกราคม  2560 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
               ประธานคณะกรรมการประจําคณะ  


