
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 
วาระพเิศษ  2 / 2561 

เม่ือวันพธุที่  24  มกราคม  2561 
ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  คําคง    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักด์ิ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจํา      กรรมการ 
6.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา    กรรมการ 
7. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร  ศรีจองแสง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
2. นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้    รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  ติดราชการ 
4. นายคําล่า  มุสิกา    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ติดราชการ 
5. นางสาวเหมวรรณ  เหมะนัค   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   ลาราชการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายนพพร  ช่วงชิง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
2.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  นางสาวรุจวิรรณ  เหล่าไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
4.  นายพันธ์  พงษ์ผล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา 
5. Mr.Loylounant  Oudhomyath    อาจารย์ภาษาลาว 
6. นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา    11.00  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์   เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ   
ได้กล่าวเปิดการประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่ม ี-                       

                                                       

ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2560       
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น ประจําปี  พ.ศ. 

2560 ซึ่งได้แจง้เวียนให้แต่ละสาขาวิชาเสนอช่ือภายในวันที่ 24 มกราคม 2561  น้ัน ปรากฏว่าไม่มีสาขาใดเสนอช่ือ 
จึงขอสอบถามท่ีประชุมว่าจะเสนอช่ือบุคลากรดีเด่น  ประจําปี  พ.ศ. 2560  หรือไม ่

มติที่ประชุม    ไม่เสนอช่ือ 
 

4.2 การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการ 
สื่อสาร  หลักสูตรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2561   

     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561  โดยนางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  เป็นผู้นําเสนอ 
ข้อมูลในประเด็นสําคัญ  ซึ่งเป็นสรุปผลการปรับปรุงหลักสตูรจากผู้ทรงคณุวุฒิ  ดังน้ี 

    1. รูปแบบหลักสูตร  
   รูปแบบหลักสูตร ยังคงรูปแบบ 3+1 แต่เปลี่ยนเป็นให้ นักศึกษาไปเรียนที่เวียดนามในช้ันปีที่  

3 แทนเพ่ือใหนั้กศึกษาได้ฝึกทักษะ และกลบัมาทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. จํานวนหน่วยกิต 133 หน่วยกิต เหมือนเดิมแต่มีการปรับ ตัด  และเพิ่มบางรายวิชา  

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
ตัด 
1) วิชาประวัติศาสตร์เวียดนามเพราะหลักสูตรเน้นวิชาทางด้านภาษาและทักษะการใช้ 

ภาษา ซึ่งในรายวิชาปริทัศน์สังคมและวัฒนธรรมเวียดนามก็มีเน้ือหาส่วนน้ีอยู่แล้ว ซึ่งเพียงพอ 
ปรับ 
1) วิชาการสื่อสารภาษาเวียดนาม 1 การและสื่อสารภาษาเวียดนาม 2 จากรูปแบบการ 

เรียนการสอนแบบ 4 (2-4-6) เป็น 3 (2-2-5) 
2) วิชาการแปล 1 เปลี่ยนเป็นการแปลเวียดนาม-ไทย 
3) วิชาการแปล 2 เปลี่ยนเป็นวิชาการแปล ไทย-เวียดนาม 
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4) วิชาภูมิศาสตร์เวียดนามปรับเป็น ภูมิศาสตรวั์ฒนธรรมเวียดนาม 
5) วิชาฝึกงานให้ฝึกในภาคฤดูรอ้นช้ันปีที่ 3 เหมือนเดิม แต่มาลงทะเบียนในช้ันปีที่ 4 ภาค 

การศึกษาที่ 1 
6) แขนงวิชาเอกเลือกที่มี 3 แขนง ให้มีเพียงแขนงเดียว 
7) ปรับรหัสรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาที่ปรับใหม ่
เพิ่ม 
1) วิชาเหวียตเกี่ยวในประเทศไทย เพ่ือให้นักศกึษาเข้าใจวัฒนธรรมและบทบาทของ 

เหวียดเก่ียวในสังคมไทย 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบในโครงสร้างหลักสตูร และมขี้อเสนอแนะดังน้ี 
1. เสนอให้ปรับช่ือหลักสูตร  เป็นหลักสูตรภาษาเวียดนาม   และให้แจ้งผูท้รงคุณวุฒิรับทราบ 
2. ขอให้นางสาวมา ถิ ท ูถว่ี  และนางสาวสร้อยสุดา  สุวรรณะ  จัดทําผลงานวิชาการให้แล้วเสร็จ  

ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561  โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้ประสานเรื่องการตีพิมพ์ 
3. ขอให้หลักสูตรเวียดนามและการสื่อสาร  พิจารณารายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรอีกครั้ง และ 

ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือนมกราคม  2561  และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ต่อไป  
 

4.3  การขออนุมัติรับนักศึกษาโอนย้ายสถานศึกษา     
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับนักศึกษาโอนย้ายสถานศึกษา  

ซึ่งนายเจษฎากร  นะท ี  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน   คณะ 
ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี   ขอโอนย้ายสถานศึกษาเพ่ือเข้ามาศึกษา 
ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ประจําภาค 
การศึกษาที่  2/2560  ทั้งน้ี ผ่านความเห็นชอบให้รับโอนย้าย  จากที่ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์   เมื่อวันที่  19  
มกราคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่ม ี-                       

   

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การส่งนกัศึกษาในหลกัสูตรภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเพ่ือเดินทางไปศึกษา  ณ  

มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณากรณีการส่งนักศึกษาในหลักสูตรภูมิภาค 

ลุ่มนํ้าโขงศึกษา เพ่ือเดินทางไปศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเครือข่ายภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  โดยนายพัน  พงษ์ผล  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  เป็นผู้ให้ข้อมลู  ซึ่งนักศึกษาที่
จะเดินทางไปศึกษา  มีปัญหาอยู่ 2 กรณ ี ดังน้ี 

1. นักศึกษาที่จะเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 คน คือ นางสาวมัทนา   
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สมสุพรรณ รหัส 5814404318  นักศึกษาช้ันปีที่ 3  วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน  ประสงค์จะไปเรียนวิชาภาษาจีน 
ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในภาคการศึกษาที่  2/2560   แต่นักศึกษา 
ยังไม่ผ่านการเรียนรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วิชา 1425202  ภาษาจีน 4  ดังน้ัน  จึงขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับ 
แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักศึกษาดังกล่าว  

2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้ส่ง 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย มาให้คณะพิจารณา ซึ่งค่าใช้จ่ายมีอัตราค่อนข้างสูง  
เน่ืองจากบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)  ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
หมดอายุจึงทําให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปเรียน จะต้องไปเรียนที่ภาควิชา  คณะอักษรศาสตร์แทน  ดังน้ัน  จึงขอหารือ 
ที่ประชุมว่าหลักสูตรควรดําเนินการอย่างไร  ในการน้ี  คณบดีได้ให้ข้อมูลว่าคณะมี  MOU  กับมหาวิทยาลยัจําปาสัก   
จึงเสนอให้นักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจําปาสักแทน   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ดังน้ี 
1. ให้นางสาวมัทนา  สมสุพรรณ  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน  ลงทะเบียน 

เรียนวิชา 1425202  ภาษาจีน 4  ที่มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ชนชาติกว่างสี  และลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีตัวอ่ืน ๆ  
เพ่ือนํามาเทียบรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

2. เห็นชอบให้หลกัสูตรประสานการส่งนักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจําปาสัก   ซึ่งเป็น 
มหาวิทยาลัยทียั่งมี MOU กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และขอให้  Mr.Loylounant  Oudhomyath  อาจารย์ 
ภาษาลาว  ช่วยประสานงานขอรายช่ืออาจารย์ที่จะเป็นผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยจําปาสัก และส่วนอ่ืน ๆ ที ่
เก่ียวข้อง  ส่วนการส่งนักศึกษาไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  จะดําเนินการประสานงานเรื่อง  MOU  เพ่ือให้นักศกึษา 
สามารถเดินทางไปศึกษาได้สําหรับปีต่อไป 
 

เลิกประชุมเวลา    12.40  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                               (นางธิราพร  ศรีบุญยงค์)                    
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ               

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับน้ีแล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์  2561 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร) 
                                  ประธานกรรมการ  


