
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  8 / 2562 

เมื่อวันจันทร์ที่  30  กันยายน  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
3.  นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล   ประธานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
4.  นางวรัครศิริ  โหตระไวศยะ   บุคลากรช านาญการ 
5.  นายวิชชภุงค์  ลิมปิทีปราการ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45  น.  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการ 

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2  การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     แจ้งที่ประชุมทราบว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชา 

การศึกษา  จะน าเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมพิจารณา   โดยนางสาววชิราภรณ์   กิจพูนผล     ประธานร่างหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  น าเสนอหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
         1.  หลักสูตรประกอบด้วยวิชาเอกแบบเอกเดี่ยว  จ านวน  10  วิชาเอก  โดยคณะศิลปศาสตร์ 
รับผิดชอบ  จ านวน  5  วชิาเอก    และคณะวิทยาศาสตร์  รับผิดชอบ  จ านวน  5  วชิาเอก   ดังนี้   1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ   3. สังคมศึกษา  4. พลศึกษา   5. ดนตรีศึกษา   6. ฟิสิกส์  7. เคม ี 8. ชีววิทยา  9. คณิตศาสตร์ 
และ 10. คอมพิวเตอร์ 

1. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
2. เปิดสอนภาคปกติ ปีละ 300 คน วิชาเอกละ 30 คน จ านวน 10 วิชาเอก 
3. น าเสนอรายละเอียดหลักสูตร ตาม มคอ.2  
4. น าเสนอรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แยกตามวิชาเอก 

      ในการนี้   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   กู้เกียรติกูล    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า   สอบถามที่ 
ประชุมว่าการด าเนินการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 2 ประเด็น หรือไม่ คือ 

1. ช่วยให้อาจารย์บางหลักสูตรมีภาระงานสอน 
2. เป็นการหารายได้เข้าคณะศิลปศาสตร์ 

หลังจากนั้น ที่ประชุมช่วยกันเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  มีความกังวลเกี่ยวกับรายชื่อผู้รับผิดชอบวิชา 

เอก  จ านวน  2  วิชาเอก  คือ  ดนตรีศึกษา  และสังคมศึกษา  ในประเด็นวุฒิการศึกษาไม่ตรง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์   กู้เกียรติกูล     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     เสนอว่าวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษไม่ควรก าหนดมาตรฐานของนักศึกษาที่จะรับเข้าให้สูงเกินไป   เกรงว่าจะไม่มีนักศึกษามาสมัคร   และ 
เกรงว่าหากหลักสูตรยังไม่มีความพร้อม   จ าเป็นต้องจ้างบุคลากรเพ่ิมขึ้น   ซึ่งอาจไม่เป็นการแก้ไขปัญหาตามท่ีคณะ 
คาดหวังไว้  รวมถึงอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของคณะ จะเพียงพอส าหรับรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว 
หรือไม ่  

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เสนอว่าควรก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของนักศึกษาในการรับเข้า 
นักศึกษา   ให้มีเงื่อนไขที่สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนได้ตามแผน      และการก าหนดรหัสรายวิชาควรอิงตามรหัส 
รายวิชาเดิม  ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ควรมีความชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเสนอว่าขอให้นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล  ประธานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตร 
บัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษา    ไปพิจารณาปรับรายละเอียดชื่อรายวิชา    และเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้ง    
รวมทั้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

มติที่ประชุม        เห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและให้เสนอที่ 
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ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอีกครั้ง 
    

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา    15.20  น. 
 
 
 

                     (นางฐิตินันท์   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะ                  
                    ผู้จดรายงานการประชุม                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม     
 

 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว      ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์   ครั้งที่  10/2562   เมื่อวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2562 
 
 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                                ประธานกรรมการ  


