
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

วาระพิเศษ  9 / 2562 

เมื่อวันพุธที่  2  ตุลาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมดอกจาน  4  ชั้น  4  อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศิลปศาสตร์ 
 

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

 

ผู้ไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                     ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นายศราวุฒิ  โภคา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    

3.  นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล   ประธานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.15  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 

4.1  การพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา 
              ประธาน    เสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  โดย 
นางสาววชิราภรณ์   กิจพูนผล    ประธานร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษา    เป็นผู้น าเสนอ 
หลักสูตร  ทั้งนี้   ได้ส่งไฟล์หลักสูตรถึงคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่านตามทีไ่ด้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ คราวประชุม วาระพิเศษ  8/2562  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  แล้ว   

      ในการนี้  ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรดังกล่าว โดยร่วมกันพิจารณาวิชาเอก 
ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น เนื้อหารายวิชา  ชื่อรายวิชา  รวมถึงรหัสรายวิชา  โดยเสนอว่าถ้าจะเน้นให้เป็นหลักสูตร  
Premium จะต้องเน้นเนื้อหาหลักสูตรให้มีความเข้มข้นมากข้ึน  เสนอให้สรุปว่าหลักสูตรมีวิชาชีพครู  เน้นปฏิบัติ  
เน้นทักษะ ร้อยละเท่าไหร่ และมีกี่วิชาเพ่ือไปน าเสนอ 
                      ที่ประชุมมีข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรอาจารย์ผู้สอน  ว่าขณะนี้มีอาจารย์ที่มีความพร้อมใน
การสอนหรือไม่ จ านวนเท่าใด  ขอให้ไปพิจารณาการใช้ชื่อรายวิชาที่ซ้ ากับที่มีอยู่แล้ว  ควรแสดงรายละเอียดการ
จัดการเรียนการสอนโดยแยกเป็นแต่ละวิชาเอกเพ่ือให้มีความชัดเจน  ซึ่งคณบดีได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยให้ระบุ
เป็นภาพรวมโดยให้ระบุหน่วยกิตไว้กว้าง ๆ  สามารถรวมทุกหลักสูตรได้ ไม่ต้องแสดงการจัดการเรียนการสอนแยก
ตามรายวิชาเอก 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์  ผิวพอใช้   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  เกรงว่า 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในวิชาเอกดนตรีศึกษา  และสังคมศึกษา  จะไม่ผ่านทั้งแง่ประกันคุณภาพการศึกษา  ครุสภา   
ส่วนพลศึกษา  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ไม่น่ามีปัญหา 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ยังให้ข้อสังเกต 
เพ่ิมเติมว่า หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งวางแผนจะเปิดในปีการศึกษา 
2563  นั้น  ยังไม่มคีวามพร้อมในบางประเด็นดังต่อไปนี้  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาสังคมศึกษา   ดนตรีศึกษา     ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภาฯ 

      2. รายวิชาบังคับของหลักสูตรอย่างน้อยจ านวน 1 รายวิชา คือ จิตวิทยาการศึกษา  จะต้องใช้
บุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์และอาจารย์พิเศษ 

      3. การฝึกงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  มีจ านวน  5  สาขา  ซึ่งต้องมีอาจารย์นิเทศก์
อย่างน้อย  15  คน  อาจารย์ที่จะมารับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว  ยังมีจ านวนไม่ครบ   อีกทั้งคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะ 
สามารถนิเทศก์นักศึกษาได้ 

      4. ส าหรับสาขาการสอนภาษาอังกฤษ    ซึ่งต้องใช้บุคลากรของหลักสูตรภาษาอังกฤษและการ
สื่อสารนั้น   ให้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    หารือกับทางหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   ว่าใครจะเป็นผู้ 
รับผิดชอบสอนในรายวิชาใด  เช่น   รายวชิาทางด้านภาษาศาสตร์  รายวิชาทางด้านวรรณคดี  รายวิชาด้านการแปล  
และรายวิชาทักษะอ่ืน ๆ อีกหลายวิชา  เป็นต้น  
                          จากข้อสังเกตข้างต้น    อาจท าให้หลักสูตรเกิดปัญหาในอนาคต    ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทาง 
การเปิดหลักสูตร    คือ  1.  ต้องการสร้างงานให้อาจารย์บางสาขาที่สอนน้อยในปัจจุบันและอาจจะน้อยลงยิ่งขึ้นใน
อนาคต   2. เพ่ือเป็นการหารายได้เข้าคณะฯ  ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น จะท าให้เป็นการเพ่ิมภาระต่ออาจารย์ที่มีภาระ
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งานสอนเดิมมากอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งจ านวนนักศึกษาแต่ละสาขาที่รับได้ไม่
เกิน  30  คนของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานั้น  ไม่น่าจะเป็นเหตุผลในการสร้างรายได้ให้กับ
คณะ ฯ   รวมทั้งที่หลักสูตรต้องอาศัยบุคลากรจากภายนอกเพ่ิม    จะเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายต่อไปในอนาคต    
และอาจไม่สามารถสอนได้ในอนาคต  เนื่องจากอาจารย์มีภาระการท างานที่คณะของตนเองอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม    เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรต้องไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและตรวจสอบ ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรพิจารณาตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ       และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังกล่าว เพ่ือมิให้ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรที่มีชื่ออยู่เดิม ซึ่งอาจารย์ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล  ผู้แทนอาจารย์
ประจ าคณะ ให้ข้อสังเกตว่าเป็นประเด็นส าคัญซึ่งไม่ควรละเลย เนื่องจากหากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหากเกิดมีความซ้ าซ้อนกันมีรายชื่อในหลักสูตรดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อหลักสูตรเดิม ซึ่ง
จะท าให้ไม่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในองค์ประกอบที่ 1 ได้ และจะส่งผลต่อการกู้ กยศ ของ
นักศึกษาในหลักสูตรในอนาคต 

2. ส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรดังกล่าว    ควรมีการพิจารณาผ่านทางหลักสูตรภาษา 
อังกฤษและการสื่อสาร เนื่องจากรายวิชาส่วนใหญ่อยู่ในหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เพ่ือให้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารจะได้สามารถวางแผน บริหารจัดการภาระการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร อีกทั้งไม่
ควรส่งผลกระทบต่อภาระการสอนของคณาจารย์ที่มีอยู่เดิม ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล และอาจารย์
ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี้ เนื่องจากต้องมีความ
ชัดเจนในส่วนของผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนภาระการสอนของคณาจารย์  อีกทั้งผู้รับผิดชอบหรือผู้
ประสานงานในการเขียน มคอ. 3  มคอ. 5 เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 

3. คณะควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากร  ห้องเรียน  อาคาร  สถานที่  ตลอดจน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้สามารถสอดรับกับแผนรับของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว อีก
ทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อหลักสูตรที่มีอยู่เดิม 
             ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ผู้แทนอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ เสนอว่าไม่ควร
ขออนุมัติเปิดทุกหลักสูตร หากจะส่งควรส่งเพียงสาขาวิชาเอกพลศึกษาและสาขาวิชาเอกภาษาไทย เนื่องจากมีความ
พร้อมทางด้านบุคลากรมากที่สุด ส่วนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษยังคงมีข้อกังวลในหลายด้าน ตามข้อสังเกตที่กล่าว
มาข้างต้น ซึ่งยังมิได้มีการหารือกับทางหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม ว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว อาทิเช่น รายวิชาทางด้านภาษาศาสตร์  รายวิชาทางด้าน
วรรณคดี รายวิชาด้านการแปล และรายวิชาทักษะอ่ืน ๆ อีกหลายวิชา เป็นต้น อีกทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม
ทางด้านบุคลากรคณาจารย์ซึ่งมีภาระการสอนเดิมที่มากอยู่แล้ว จะบริหารจัดการอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้เกิดความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพอย่างที่หลักสูตรคาดหวังไว้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1  การปรับเปลี่ยนผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร 
      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา      แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้มีการประชุมกับส านักงาน 

เลขานุการ  เกี่ยวกับผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรแล้วนั้น   ได้ข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว   โดยการบันทึกรายงาน
การประชุม  จะขอประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  และประชุมในเวลาราชการ  ทั้งนี้  จะได้ด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา    15.30  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  
 


