
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที ่ 3/2563 

เมื่อวันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
ผู้มาประชุม  
1.  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์          ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 
5.  นายมิตต  ทรัพย์ผุด    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
6.  นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานกุาร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. รองศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า             ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.  นางสาวพัทนี  เจริญทัศน์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นางสาวนันสุดา  ขาววงษ์   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.45  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 แจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประธาน       แจ้งที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)   โดยให้งดการฝึกงาน  และให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน  ส่วนสาย 
สนับสนุนวิชาการจะมีการปรับเปลี่ยนการท างาน   โดยให้มีการท างานที่บ้านและท่ีคณะ  ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจนจากมหาวิทยาลัย   อาจจะเป็นการสลับเวลาการท างานกันภายในส านักงาน   และคณะจะด าเนินการจัดซื้อ 
เจลล้างมือแอลกอฮอล์มาไว้บริการในแต่ละชั้นและตามจุดเข้า-ออก ของคณะซึ่งจะเปิดให้เข้า-ออก เพียงด้านหน้า 
คณะเพียงด้านเดียว 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่  2/2563 
        ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์   ครั้งที่  
2/2563   โดยเสนอให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้าที่  3   วาระท่ี  4.3   ปรับข้อความ ข้อ 2.4  เป็น  “หากยอดเงินเกิน 500,000 บาท 

อธิการบดเีป็นผู้อนุมัติ”   
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์    ครั้งที่  

2/2563   ที่ได้แก้ไขแล้วตามข้อเสนอ  
          

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
3.1  แนวปฏิบัติการขอลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

           รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการขอลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ  เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ประชุมจึงได้ก าหนดการด าเนินการขอลาหยุดราชการเพ่ือไป
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ดังนี้ 

1. ผู้ประสงค์จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการยื่นความประสงค์ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม ของทุกปี 

2. ระยะเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการให้เป็นไปตามวงรอบการ
ประเมิน ณ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ของทุกปี โดยก าหนดระยะเวลาการลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ ดังนี้ 

    2.1 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
    2.2 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

ทั้งนี้ กรณี ระยะเวลาการขอลาหยุดราชการเพ่ือไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ น้อยกว่า 1 ปี ให้ใช้
หลักการเดียวกันและนับระยะเวลาตามจ านวนเดือน 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

                                          3.2  การเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน/2562 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน/2562    ตามท่ี 

หลักสูตรได้แจ้งรายวิชาที่ประสงค์จะเปิดท าการสอนเรียบร้อยแล้วนั้น   เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงจะต้องจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (GE)  จึงขอยกเลิกการเปิดรายวิชา  ต่อมามหาวิทยาลัยแจ้งว่าขอให้เปิดสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก และเป็นวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่อง   
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เปิดเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก  ส าหรับวิชาเอกให้
เปิดส าหรับนักศึกษาท่ีจ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  การพิจารณาเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  

ประจ าปี 2563   
           รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการ

ยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจ าปี  2563 ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปอมท.)  ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิง
วิชาการ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์  และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” จ านวน 6 สาขา ดังนี้  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  2. สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  3. สาขาสังคมศาสตร์  4. สาขามนุษยศาสตร์  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และ 6. สาขารับใช้
สังคม  ทั้งนี้  สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอให้คณะพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์พร้อมประวัติและ
ผลงาน  ภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2563  

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
1. สาขาสังคมศาสตร์    เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
2. สาขามนุษยศาสตร์   เสนอชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี  ชัยวณิชยา และ รองศาสตราจารย์

ชาญชัย คงเพียรธรรม 
3. สาขารับใช้สังคม  เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค 
 

4.2  การขอรับการประเมินการสอน  ประเมินผลการสอน   และประเมินหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน  รายนายณัฐวุฒิ สุขประสงค์   
               รองคณบดีฝ่ายบริหาร   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอรับการประเมินการสอน  ประเมินผล
การสอนและประเมินหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน รายนายณัฐวุฒิ สุขประสงค์  พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์  เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชาภาษาจีน  รายวิชา  1415 372  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม  ที่ได้ด าเนินการสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้เสนอเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

                  4.3  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  จ านวน  5  คน  ดังนี้ 

          1.  นางสาวจิดาภา   ล้อนันทกุล        สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
                2.  นายพงษ์เทพ     บุญกล้า            สาขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
        3.  นางสาวกัลยานี   ศรีประทุมวงศ์    สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
                4.  นางสาวรัตนาภรณ์  หน่อแก้ว       สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
                5.  นางสาวณัฎฐาพร  ทาปศรี           สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

 

 มติทีป่ระชุม    เห็นชอบ 
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4.5  - ถอนวาระ -    
 

4.6  การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้อง 

เรียนมาก่อน  ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ขอปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ของวิชา 1447303-55 ฝึกงานนิเทศศาสตร์ จาก 1447304 การผลิตข่าวและสารคดี เป็น “ไม่มี” เพ่ือให้นักศึกษา 
นายเจษฎากร  นะที  รหัสประจ าตัว 59044740387  สามารถลงทะเบียนเรียนได้และส าเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563  เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ว่า นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอสามารถเข้ารับการฝึกงานได้ เนื่องจากนักศึกษาได้ผ่านการเรียนรายวิชา 
1447305 การผลิตสื่อบันเทิงคดี  และวิชา 1447320 การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง ท าให้ได้ฝึกทักษะการผลิต
โปรดักชั่นและทักษะการเขียนข่าวและสารคดีในระดับดีเยี่ยมและดีมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (เดิม) เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ปรับปรุง) 
1447 303-55 ฝึกงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1447304 การผลิตข่าวและ 
สารคด ี

1447 303-55 ฝึกงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
                                          4.7  การพิจารณาความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 2 

                   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา           เสนอที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ไตรมาส  2   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะรายงานผลความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ไตรมาส  2  (1  ตุลาคม 
2562 - 31 มีนาคม 2563)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ และขอให้เร่งด าเนินการในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

4.8  การพิจารณารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562    
                  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานประจ าปี พ.ศ. 2562  ซ่ึง

มหาวิทยาลัย   ได้ก าหนดให้คณะรายงานผลการด าเนินงานของคณะในปี พ.ศ. 2562   โดยจัดท าเป็นรายงาน
ประจ าปี  (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.2  ขอแจ้งผลการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  

11/2562 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาอนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร 

และการเปิดหลักสูตรใหม่  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  11/2562  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2563   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒธรรมอาเซียน หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563   

2. การเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 
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มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
 

5.3  แจ้งผลการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี   
2/2563   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        แจ้งที่ประชุมทราบผลการพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
การเปิดหลักสูตรใหม่  และการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  ตามมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2563  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  จ านวน 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2563 

2. การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ 
ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชาในรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

3. การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ 
ต้องเรียนมาก่อนในรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีนและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  รายงานทางเงินคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาส 1 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    เสนอทีป่ระชุมพิจารณารายงานทางเงินคณะศิลปศาสตร์    ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาส  1  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  2562  ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562   
โดยงานการเงินได้น าเสนอข้อมูล  ดังนี้ 

1.เงินสะสมคงเหลือคณะศิลปศาสตร์ 31 ธันวาคม 2562 
2.งบแสดงฐานะทางการเงิน  
3.งบแสดงผลการด าเนินงาน 
4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
5.รายงานการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

      รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

6.2  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร    แจ้งที่ประชุมทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 

วิชาการ  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน และผล
การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้การประเมินผลการสอน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  ทั้งนี้ กา ร
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ประเมินผลดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2563  ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มีมติ และผลการประเมินนั้นจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสองปี  

มติที่ประชุม    รับทราบ    
 

6.3  การจัดท าประกาศ เรื่อง เกณฑ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต     สาขา 
ภาษาไทยขอความอนุเคราะห์  ให้คณะจัดท าประกาศ เรื่อง เกณฑ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 เพ่ือก าหนดคะแนนการสอบ UBU- 
TEST  ของหลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ    
 
 

6.4  การขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาศึกษา 

ทั่วไป  กลุ่มภาษาอังกฤษ   ซ่ึงคณะศิลปศาสตร์ไดส้่งเรื่องการลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ถึงงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
บริการการศึกษา โดยงานทะเบียนฯ แจ้งผลการพิจารณาว่า เห็นควรให้หลักสูตรพิจารณาปรับปรุงย่อยในส่วนของ
เงื่อนไขรายวิชา ในเบื้องต้น คณะกรรมการบริหารวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  ในคราวประชุม
ครั้งที่  1/2563  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2563  มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 กลุ่มภาษาอังกฤษดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนควบใน
รายวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกวิชา ทั้งนี้ ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิชาการคณะ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้  
 
 

รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับปรุง) 
1421 102-55 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :    ไม่มี 

1421 102-55 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :    ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้  
 

1421 103-55 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 102 ภาษาอังกฤษ 
                                   พ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

1421 103-55 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 102 
                                  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้  
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1421 208-55 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 103 ภาษาอังกฤษ 

   พ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

1421 208-55 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 103 
                              ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้  
 

1421 302-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 208 ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

1421 302-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 208 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้  
 

1421 307-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 208 ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

1421 307-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 208 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้  

1421 406-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :1421 208 ภาษาอังกฤษ 
เชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 

1421 406-55 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3(3-0-6) 
 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1421 208 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสามารถ
ลงทะเบียน เรียนได้   

 
 

มติที่ประชุม    เห็นขอบ   
 

                     6.5  การขออนุมัติเทียบรายวิชา   
                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเทียบรายวิชา   ด้วย คณะ 
วิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ส่งเรื่องขออนุมัติเทียบรายวิชาต่างสถาบันที่ศึกษาในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับรายวิชาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเบื้องต้น 
หลักสูตร/คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ มีรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 
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โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาศึกษา
ทั่วไปภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  รายวิชาเฉพาะ 
ภาษาอังกฤษ ผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และวิชาภาษาจีน ผ่านความเห็นชอบ
จากหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้  
 

รายวิชา (เดิม) รายวิชา (ปรับปรุง) หมายเหตุ 
รายวิชาท่ีคณะวิทยาศาสตร์ขอเทียบ   
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)  เนื้อหารายวิชา

เทียบเคียงกันได้ 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6)  

รายวิชาท่ีคณะบริหารศาสตร์ขอเทียบ   
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)  เนื้อหารายวิชา

เทียบเคียงกันได้ 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6)  
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัว 3(3-0-6) 

 เข้าสู่อาชีพ   
3000-1214 ภาษาอังกฤษส าหรับ 3-0-3 

งานบริการจัดเลีย้ง  
1421 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ 3(3-0-6) 

 อาหารและเครื่องดืม่   
3000-1221 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 

  
1421 115 ภาษาอังกฤษเพื่อ  3(3-0-6) 

 ธุรกิจการบิน   
3701-2105 การใช้ภาษาอังกฤษงานส่วน 3-0-3 

หน้าโรงแรม 
  

1421 112 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ  3(3-0-6) 
 ฝ่ายห้องพัก   

3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3-0-3 
ธุรกิจบริการ 

1421 113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็น  3(3-0-6) 
 เจ้าบ้านที่ด ี   

3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2 
ธุรกิจบริการ     และ 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีน 2-0-2 
ส าหรับการท างาน  

1415 101 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
   

 
 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 

เลิกประชุมเวลา    17.30  น. 
 
 
 
 
 
 
 

(นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 4/2563   เมื่อวันศุกร์ที่  22  พฤษภาคม  2563 
 
 

         (รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

                                ประธานกรรมการ  


