
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  4 / 2561 

เมื่อวันพุธที่  6  มิถุนายน  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์         ประธาน 

2.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม  ประสานศักดิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  กอบบุญ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก       กรรมการ 

5.  นายค าล่า  มุสิกา    หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

6.  นายนพพร  ช่วงชิง    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์   กรรมการ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า      กรรมการ 

8.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 

9. นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายณัฐวุฒิ  สุขประสงค์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    คณบดีคณะศิลปศาสตร์    ประธานกรรมการ  ได้กล่าวเปิด
การประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

   - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  การพิจารณาการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนของนักเรียนทุนโครงการพัฒนา
ก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ราย
นายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  

                           รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเพื่อ 

ชดใช้ทุนของนักเรียนทุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) รายนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลป 

ศาสตร์  วาระพิเศษ  3/2561  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2561  มีมติเห็นชอบให้บุคคลดังกล่าวรายงานตัวเพ่ือเข้า 

ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์  นั้น  

  เนื่องด้วย อธิการบดีมีความเห็นให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอเอกสาร 

เพ่ิมเติม กองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานส านักงาน ก.พ. และ สกอ. พบข้อเท็จจริงว่าขณะนี้ ส านักงาน ก.พ. อยู่ 

ระหว่างรอผลการพิจารณายุติการศึกษาของบุคคลดังกล่าวจาก สกอ. และ สกอ. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการ 

ยุติการศึกษาและการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของบุคคลดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น  

 กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอให้คณะศิลปศาสตร์แจ้งนายภัทรพล  สาสน์ธรรมบท  ด าเนินการขออนุมัติยุติการศึกษาใน 

ระดับปริญญาเอกต่อคณะศิลปศาสตร์  และแจ้งผลการพิจารณาให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบว่าคณะเห็นชอบให้บุคคล 

ดังกล่าวยุติการศึกษาหรือไม ่ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ขอยุติการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ให้คณะทราบแล้ว 

มติที่ประชุม      เห็นชอบให้ยุติการศึกษาและให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ทั้งนี้ ขอให้ 

สาขาสังคมศาสตร์เขียนเหตุผลประกอบว่าสาขาวิชาจะได้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อได้รับต าแหน่งดังกล่าวเพ่ิม และส่ง 

ข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

4.2  การพิจารณาตัดเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2560   
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณการตัดเกรด  ภาคการศึกษาที่  2/2560  ซ่ึง

ในภาพรวมทุกสาขาวิชาไม่มีปัญหา  มีเพียง 2 สาขาวิชา ที่ขอส่งเกรดช้า  ดังนี้ 
1. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก   มี 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 นักศึกษาเข้าสอบวิชา Acadamic English  กลุ่ม 1 เกินเวลาที่ก าหนด  แต่ผู้คุมสอบ 
ให้เข้าสอบได้  และได้เขียนก ากับไว้บนหัวกระดาษค าตอบว่าเข้าสอบหลังเวลา  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนถือว่านักศึกษาขาด 
สอบต่อมานักศึกษามายื่นค าร้องขอสอบชดเชย แต่อาจารย์ไม่อนุญาตให้สอบ ทั้งนี้ จึงขอตัดเกรดตามคะแนนเก็บที่มี 

1.2 อาจารย์ผู้สอนได้บันทึกคะแนนผิดพลาด  ให้นักศึกษา 1 คน  ในรายวิชา Acadamic  
English  กลุ่ม 9  โดยนักศึกษาขาดสอบปลายภาคและไม่มาด าเนินการติดต่อขอสอบชดเชยภายในก าหนด ผู้สอนจึง 
ได้ตัดเกรดตามคะแนนเก็บท่ีมีอยู่   ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2553  หมวดที่ 6 และ 7 คือ หากนักศึกษาขาดสอบและไม่ยื่นขอสอบภายใน  7  วันท าการหลังวันสอบ  จะได้ 
เกรด F  
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2. สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก ขอส่งเกรดช้า  1  รายวิชา   ได้แก่  1416 206  
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2  

มติที่ประชุม      รับรองเกรดภาคการศึกษาที่  2/2560  และรายวิชา Acadamic English    
ขอให้หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก น ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 

 

4.3  การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนควบวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2  และวิชาภาษาอังกฤษ 3, 4 

            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนเรียนควบวิชา 

ภาษาอังกฤษ 1, 2  และวิชาภาษาอังกฤษ 3, 4  โดยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ว่าที่ประชุมสาขาวิชาเห็นชอบให้ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนควบในรายวิชาภาษาอังกฤษตัวที่ 1,2  และ ตัวที่ 3,4  

ให้กับนักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาตามทีห่ลักสูตรก าหนด  ทั้งนี้  หากไม่ขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามเสนอ และขอให้คณะส่งเรื่องไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
4.4 การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ด้วยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอให้คณะพิจารณาปรับแก้หรือ 
เพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  
10 เมษายน 2561  โดยมีรายวิชาที่คณะรับผิดชอบรายวิชา จ านวน 7 รายวิชา  ที่มีข้อเสนอแนะปรับปรุง  ทั้งนี้ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณามาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
   - ไม่มี -                 

   

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ปฏิทินการด าเนินกิจกรรมและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนวิชาเสริมทักษะ 

ภาษาอังกฤษ 2 ในปฏิทินการด าเนินกิจกรรมฯ ของมหาวิทยาลัยซึ่งมขี้อความ  ดังนี้ 
     ข้อ 3 การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างเข้าร่วมโครงการ 
     ส าหรับผู้ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ น้อยกว่า 25 คะแนน จะต้องเข้าร่วมโครงการ  

โดยต้องมีเวลาอบรมร้อยละ 80  และเม่ือสิ้นสุดการอบรม  ต้องสอบวัดผลภาษาอังกฤษโดยได้รับผล การสอบ ผ่าน  
จึงสามารถเรียนวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ได้ หากไม่เข้าอบรมหรือสอบวัดผลไม่ผ่าน จะต้องเรียนวิชา 
1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 ก่อนที่จะเรียนวิชา 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ในล าดับถัดไป 
       ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายร่วมกันในประเด็นวิชา 1421 002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 
ไม่ได้เป็นวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และใน มคอ.2 ของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ก็ไม่ได้ระบุไว้ 
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มติที่ประชุม    ขอให้คณบดีหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามความชัดเจน เนื่องจากการ 
ด าเนินการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Prerequisite) 
 

6.2 หารือกรณีมีอาจารย์ผู้สอนยกเลิกการสอนบ่อยครั้ง 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  หารือที่ประชุมกรณีมี 

อาจารย์ผู้สอนยกเลิกการสอนบ่อยครั้ง หรือสอนไม่ตรงกับค าอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) คณะมีวิธีการ
ด าเนินการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง  
       ในการนี้  หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าอาจารย์บางท่านไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าประชุมสาขาอีกด้วย ซึ่งบางครั้งส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม  

มติที่ประชุม    ขอให้หลักสูตรและสาขาวิชาช่วยกันก ากับและติดตาม ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่าย 
วิชาการจะน าหารือในที่ประชุมสายวิชาการ  ในวันที่ 14 มิถุนายม  2561  อีกครั้ง 

 
เลิกประชุมเวลา    15.30  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                                (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                  
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                         รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
             ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  

   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 
 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว    ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์  ครั้งที ่ 6/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  15  มิถุนายน  2561 
 
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
        คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                  ประธานกรรมการ  


