
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพเิศษ  5 / 2559 

วันพฤหสับดีที ่ 16  มิถุนายน  2559  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชมุดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร ์
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา  เมธานนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 

3.  นายราม  ประสานศักด์ิ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก    กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธ์ิ  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก   กรรมการ 

5.  นางเนตรดาว  เถาถวิล   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์    กรรมการ 

6.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

7.  นายตระการ  ถนอมพันธ์   ผู้แทนคณาจารย์ประจํา         กรรมการ 

8.  นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร           กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  คงเพียรธรรม   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา    ติดราชการ 

2.  นางสาวพัชรี  ธานี    รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ    ไปราชการ 

3.  นายสุวภัทร  ศรีจองแสง        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ติดราชการ 

4.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์    หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์    ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นายสุรศักด์ิ  บุญอาจ    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  นายนพพร ช่วงชิง      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งหัวหน้า    
       สํานักงาน 
4.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.30  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิด 
การประชุม   และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
-                                                                                 
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ระเบียบวาระที่ 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       

   - 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
 

ระเบียบวาระที่  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณารับรองเกรด ภาคการศกึษา 2/2558   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองเกรด   ภาคการศึกษา 2/2558  

จํานวน  217  รายวิชา  497 กลุ่มการเรียน  โดยนําเสนอตามลําดับสาขาวิชา ดังน้ี  

1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  โดยภาพรวมนักศึกษามีผลการเรยีนดีขึ้นกว่าภาค 
การศึกษาที่ผ่านมา  และรายวิชาที่ส่งเกรดไม่ทันในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน 1  รายวิชา คือ  
1421    404  Special Topics in English Language Studies  จํานวน 2 กลุ่ม โดยนายทรงพล  อินทเศียร  เป็น 
ผู้สอน 

  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  มีประเด็นหารือ ดังน้ี 

- กรณีนักศึกษาไม่มาสอบปลายภาค แต่มาติดต่อขอสอบภายหลัง หรือไมม่าติดต่อขอสอบ จะมีวิธี 
คิดคะแนนให้นักศึกษาอย่างไร 

- กรณีนักศึกษามาขอทักท้วงคะแนนเพ่ือขอแก้ไขเกรดมีขั้นตอนอย่างไร 
2. สาขาวิชามนุษยศาสตร์  รายวิชาที่ส่งเกรดไม่ทัน  ได้แก่ รายวิชา 1439 101  Sports  for  

Health  จํานวน 1  กลุ่มการเรียน คือ  กลุม่ 91  ทําการสอนโดยวิทยาเขตมุกดาหาร 
3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์  โดยภาพรวมนักศึกษามีผลการเรยีนดีขึ้นกว่าภาคการศึกษาที่ผา่นมา 

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  มีประเด็นหารือ ดังน้ี 

- กรณีนักศึกษาขอทักท้วงการให้เกรด F ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ 
ได้มาสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาในที่ปรึกษา  โดยได้พิจารณาจากคะแนนเก็บระหว่างภาคและผลงาน 
ของนักศึกษา และได้ให้ได้เกรด F แล้ว  ดังน้ัน  จึงไม่เข้าสอบในวันที่นักศึกษาสอบป้องกันค้นคว้าอิสระ และคณะได้มี
การประชุมเพ่ือหาข้อมูลและหารือร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษาแล้ว แต่ผู้สอนยังยืนยันที่จะให้เกรด F ดังน้ัน จึงขอ
หารือต่อที่ประชุมว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการในเรื่องน้ีอย่างไร 

4. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  โดยภาพรวมนักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นมากและไม่พบ 

ปัญหาในการพิจารณาเกรด 

   มติที่ประชุม      รับรองเกรดภาคการศึกษา  2/2558   และเสนอแนวทางตามข้อหารือของหัวหน้า
สาขา  ดังน้ี 

1. กรณีนักศึกษาไม่มาสอบปลายภาค แต่มาติดต่อขอสอบภายหลังตามระยะเวลาที่กําหนด  
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อาจารย์สามารถรวมคะแนนทัง้หมดของนักศึกษาเพ่ือตัดเกรดได้ หากนักศึกษาไม่มาติดต่อขอสอบชดเชย จะได้เกรด F 
2. กรณีนักศึกษามาขอทักท้วงคะแนนเพ่ือขอแก้ไขเกรด สาขาวิชาต้องกําหนดวันที่นักศึกษา 

สามารถย่ืนเรื่องขอแก้ไขเกรดได้ก่อนประชุมสาขาวิชา   โดยหากเป็นความผิดพลาดของอาจารย์ให้แจ้งเวียนหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  และคณะกรรมการประจําคณะ ตามลําดับ  กรณทีี่เสนอเข้าพิจารณาไม่ทันการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  จะต้องทําเรื่องขอแก้ไขเกรด 

3. การกําหนดการให้คะแนนนักศึกษา  ขอให้หลักสูตรการพัฒนาสังคมกําหนดเกณฑ์ใหชั้ดเจนและ 
มีความเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาอาจารย์ผู้สอนกําหนดเกณฑ์ไม่เหมาะสม  
 

4.2 การพิจารณาคา่สอนเกินเพิ่มเติม ภาคการศึกษา 2/2558   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าสอนเกินเพ่ิมเติม ภาคการศึกษา 2/2558   ซึ่ง 
ในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ได้มีมติเห็นชอบค่า
สอนเกิน ภาคการศึกษา 2/2558  รวมเป็นจํานวนเงิน 548, 200.00 บาท น้ัน  เน่ืองจากในภาคการศึกษา
ดังกล่าวมีค่าสอนเกินเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากนางสาวสุรัชดา คนึงเพียร ตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีตะวันตก  มีภาระงานสอนเกิน จํานวน 5 และ 6  หน่วยกิตต่อสัปดาห์ตามลําดับ จึงทําให้เงินค่าสอน
เกินเพ่ิมขึ้น เป็นดังน้ี 
 

สาขาวิชา จํานวนค่าสอนเกินเดิม จํานวนค่าสอนเกินใหม่ หมายเหตุ 
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 314,520.00 319,640.00 เพ่ิมข้ึนจากค่าสอนเกินของ 

นางสาวสุรัชดา คนึงเพียร 5,120.00 บาท  
ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 221,680.00 221,680.00 คงเดิม 
สังคมศาสตร ์ - - คงเดิม 
มนุษยศาสตร์ 12,000.00 12,000.00 คงเดิม 

รวมท้ังสิ้น 548,200.00 553,320.00 เพ่ิมข้ึน 5,120.00 บาท จากสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 

 

       
ทั้งน้ีได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2559  เมือ่วันที่ 15  

มิถุนายน  2559  เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 

 

 

4.3  การพิจารณารับรองการสําเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต 

ศึกษา  ด้วยนักศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้ขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา  

2558  จํานวน 1 คน คือ นางสาวสุธาสินี  เพ้ียกํ่า  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  ทั้งน้ี          

ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแลว้ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 
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4.4  การขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสารขออนุมัติปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรสอดคล้องการมาตรฐานหลักสูตรและได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามาก
ย่ิงขึ้น  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2559  เป็นต้นไป   โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และที่ประชุมสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และ
ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะศิลปะศาสตร์  ครั้งที ่
5/2559 เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังน้ี 

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ (ปรับปรุง) หมายเหตุ 
1. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 1. นายเฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ คงเดิม 
2. ผศ.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร 2. ผศ.ปรียาภรณ์  เจริญบุตร คงเดิม 
3. นางจารุณี  อนุพันธ์ 3. ผศ.เสาวดี  กงเพชร เปลี่ยนแปลง 
4. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 4. นางสายสุนี  ชัยมงคล เปลี่ยนแปลง 
5. นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ 5. นายราม  ประสานศักด์ิ เปลี่ยนแปลง 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 

4.5  การขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559  
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างอาจารย์ 

ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2559  จํานวน 10 อัตรา  เพ่ือรองรับภาระงานสอนวิชาภาษาอังกฤษกลุ่ม 
วิชาศึกษาทั่วไป เน่ืองจากอาจารย์ในสาขาหลายท่านมีตําแหน่งบริหาร และช่วยงานมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม   อนุมัติจ้างอาจารย์ผู้ช่วยสอน จํานวน 10 อัตรา  โดยให้รบัวุฒิปริญญาตรีหรือ 
ปริญญาโท 
 
4.6  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุน่และการสื่อสาร 

  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  ด้วย Mr.Daisaku Nakaya  และ 
Ms.Kumiko Mishima   ลกูจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศเงินงบประมาณแผ่นดินตําแหน่งอาจารย์  มีความประสงค์
ขอลาออกจากราชการ  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2559  เพ่ือไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  และคณะอยู่ระหว่าง
ประกาศรับสมคัรเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ ตําแหน่งอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น จํานวน 
1 อัตรา และคณุวุฒิที่รับสมัครเป็นระดับปริญญาโท  น้ัน  ในการน้ี  จึงขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ   
ตําแหน่งอาจารย์หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร  จํานวน 3 อัตรา  ที่มีคุณวุฒิปรญิญาตรีหรือปริญญาโท  

มติที่ประชุม   อนุมัติให้ประกาศรับสมัครลกูจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ   ตําแหน่งอาจารย์ 
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   จํานวน  3  อัตรา  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
 

ระเบยีบวาระที่  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
5.1 – เสนอเป็นวาระลับ - 



 
 

5 

ระเบยีบวาระที่  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การขออนุมัติเลื่อนเวลาในการส่งค่าคะแนนนักศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติเลื่อนเวลาในการส่งค่าคะแนน
นักศึกษา  ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ของหลักสูตรใน
ภาคเรียนที่  2/2558  แจ้งว่าอาจารย์มีภารกิจต้องเดินทางไปราชการหลายคร้ังที่ตรงกับช่วงเวลาที่ต้องทําการเรียน
การสอน ทําให้ขาดเวลาในการสอน 5 ครั้ง  จึงนัดหมายนักศึกษาว่าจะทําการสอนชดเชย  ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน  
เมื่อถึงช่วงเวลานัดหมาย ปรากฏว่านักศึกษาป่วย  เน่ืองจากได้รับเช้ือ Herpes Simplex Virus Type 1  ต้องเข้ารับ
การรักษาและเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวารินชําราบ   ปัจจุบันได้ย้ายกลับไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลใน
จังหวัดสุรินทร์  ทําให้ยังไม่มกีารสอนชดเชย และไมม่ีการส่งงานเพ่ือเก็บค่าคะแนน  ในกรณีน้ีจะต้องเสนอค่าคะแนน
อย่างไร 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เกรด I แก่นักศึกษาไปก่อน  และให้นักศึกษาลาพักการเรียน 
  

6.2  การขอลาออกจากราชการของนายทรงภพ  ขุนมธรุส 
  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  แจ้งที่ประชุมทราบว่านายทรงภพ  ขุนมธุรส  แจ้ง

ความประสงค์ขอลาออกจากราชการ  เพ่ือไปทํางานใกล้ภูมิลําเนา  ดังน้ัน  จึงขออนุมติักรอบอัตราดังกล่าวคงไว้ที่
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  และจะขอเปิดรับสมัครแทนอัตราดังกล่าวในภาคการศึกษา 1/2559 

มติที่ประชุม   อนุมัติในหลักการ และขอให้ทําบันทึกข้อความเสนอมายังคณะต่อไป 
 

6.3  หารือเรื่องค่าไฟฟ้าและจํานวนอาจารย์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกทีไ่ปช่วยงานมหาวิทยาลัย 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   หารอืที่ประชุมเก่ียวกับการใช้ห้องเรียนของนักศึกษาที่จะมีการจัดจํานวน 

60 คน/กลุ่มการเรียน ซึ่งต้องมีการใช้ห้องจํานวนเพ่ิมขึ้นและค่าไฟฟ้าย่อมมากขึ้นตามลาํดับ อีกทั้งอาจารย์ในสาขา 
วิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกจํานวนมาก ซึ่งต้องไปช่วยงานมหาวิทยาลัย น้ัน  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือคณะอย่างไรบ้าง  เช่น  การลดคา่ไฟฟ้าประจําเดือนของคณะ 

มติที่ประชุม   ประธานจะนําไปหารือเก่ียวกับจํานวนนักศึกษา / กลุม่การเรียน  ในที่ประชุม 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
   
เลิกประชุมเวลา    11.00  น. 
 


