
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  13 / 2561 

เมื่อวันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน        ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
3.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    กรรมการ 
4.  นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ             กรรมการและเลขานุการ 

5.  นางฐิตินันท์  ภูนิคม                      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ          กรรมการ 

          และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์              ไปราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                     ลาราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  นายภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3.  นางสาวฑิฆัมพร  วุฒิพรพงษ์   อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.40  น.  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์   ค าคง   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ไปราชการ   จึงมอบหมายให้นาย 

สุรสม  กฤษณะจูฑะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน  ประธานที่ประชุม 

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  ผลการเสนอชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า   

              ประธาน     แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะได้ด าเนินการให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จ านวน  4  ราย  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2561  นั้น  บัดนี้ การเสนอ
ชื่อดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว   โดยมีผู้ตอบรับการทาบทาม  จ านวน  4  ราย  ดังนี้ 

1. ผศ.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล   หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
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2. ผศ.ณัชวินนท์  แสงศรีจันทร์  หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 
3. นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไพศาล  หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 
4. นายมิตต  ทรัพย์ผุด   หลักสูตรประวัติศาสตร์              

 มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
   - ไม่มี -                 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไม่มี -                 

ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การพิจารณารับรองเกรด  ภาคการศึกษาที่  1/2561   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณการรับรองเกรด   ภาคการศึกษาที่  1/2561  

ซ่ึงในภาพรวมทุกรายวิชาไม่มีปัญหา  ทั้งวิชาเอกและวิชาศึกษาทั่วไป  แต่มีประธานหลักสูตรเสนอประเด็นการแจก 
แจงคะแนนในระบบขอให้เป็นแนวทางเดียวกัน  เนื่องจากบางวิชาไม่มีการแจกแจงคะแนน 
   ที่ประชุมจึงได้เสนอให้คณะท าแบบฟอร์มในการส่งเกรด  เพ่ือ  Check list   ว่าต้องส่งข้อมูล 
อะไรบ้าง และหากไม่มีการแจกแจงคะแนน ควรหักคะแนนการท างานเป็นทีม  

มติที่ประชุม      รับรองเกรด ภาคการศึกษาที่  1/2561  และเห็นชอบตามเสนอ โดยจะน าหารือ 
ในที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินสายวิชาการต่อไป 

 

4.2  การพิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการรับรองผลการส าเร็จการศึกษานักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา   ด้วย  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    ได้ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาในภาคการ 
ศึกษาที่  1/2561  จ านวน  1  คน  คือ นายพีรภัทร  ห้าวเหิม  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้  ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ประจ าคณะศิลปศาสตร์  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2561  เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 

4.4  การขอส่งเกรด  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2561  

              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอส่งเกรด     ประจ าภาคการศึกษาท่ี  

1/2561  ด้วยนางสาวฑิมพิกา  พรพรม  รหัส 5811400472  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ได้ยื่นความประสงค์ขอให้ 

คณะศิลปศาสตร์  ส่งผลการเรียนในรายวิชา   1446 101  ศิลปะการด าเนินชีวิต   กลุ่มการเรียนที่   1   ประจ าภาค 

การศึกษาที ่ 1/2561   ก่อนล่วงหน้า    เพ่ือใช้ประกอบการขอทุนการศึกษา    ในการนี้   จึงขออนุมัติส่งเกรดให้กับ 

บุคคลดังกล่าว  โดยนักศึกษาได้คะแนนรวมทั้งสิ้น  75.44  คะแนน  ได้เกรด  B+   

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 

 



 
 

3 

4.5  การขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา  1421 304  ภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(English for Health Science) 

              รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอความอนุเคราะห์เปิดรายวิชา  1421  

304  ภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (English for Health Science)  ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ ขอความ 

อนุเคราะห์ให้คณะศิลปศาสตร์   เปิดรายวิชาดังกล่าว  ในวันจันทร์  เวลา  13.00 – 16.00  น.  ให้กับนักศึกษาคณะ 

พยาบาลศาสตร์  ซ่ึงหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ได้พิจารณาแล้วและแจ้งว่าไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ 

ได้  โดยขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารจัดการตารางเรียนของนักศึกษา  ให้เป็นไปตามตารางรายวิชาศึกษาท่ัวไป  

เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับภาระการสอนเกินของบุคลากร  

มติที่ประชุม      เห็นควรให้งานวิชาการแจ้งไปยังคณะพยาบาลศาสตร์       ว่าไม่สามารถให้ความ 

อนุเคราะห์ได้  ตามความคิดเห็นของหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

                 - ไม่มี -                 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี -                 

 

เลิกประชุมเวลา    14.15  น. 
 
 
              (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                   (นางสาวรุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์)                     
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้จดรายงานการประชุม               ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                 
                                                                                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 

 
 

              ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที ่ 12/2561   เมื่อวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561 
 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 
       คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                 ประธานกรรมการ  


