
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร 

วาระพิเศษ  17 / 2563 

เม่ือวันพุธท่ี  18  พฤศจิกายน  2563 

ณ  หองประชุมดอกจาน  7  ช้ัน  3  อาคารปฏิบัติการทางภาษา  คณะศิลปศาสตร 
 

 

ผูมาประชุม  

1.  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร               ประธาน 

2.  ผูชวยศาสตราจารยณัชวินนท  แสงศรีจันทร รองคณบดีฝายวิชาการ          กรรมการ 

3.  รองศาสตราจารยชาญชัย  คงเพียรธรรม  ผูแทนคณาจารยประจํา                 กรรมการ 

4.  นางสาวณัฐพัชร  เตชะรุงไพศาล  ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

5.  นายมิตต  ทรัพยผุด    ผูแทนคณาจารยประจํา          กรรมการ 

6.  นางนวลละออง  อุทามนตรี   รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการ 

7.  นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ   รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยปนวดี  ศรีสุพรรณ    รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา         ติดราชการ  

2.  ผูชวยศาสตราจารยสุพัฒน  กูเกียรติกูล  ผูแทนคณาจารยประจํา            ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม  

1.  ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ  ผิวพอใช  ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  นางฐิตินันท  ภูนิคม        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ             ผูชวยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา    09.45 น.  

  รองศาสตราจารยสุรศักดิ์    คําคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร      ประธานกรรมการกลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2             เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องสืบเนื่อง  

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.2  การขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเรียน   
         รองคณบดีฝายบริหาร      เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงการ

ลงทะเบียนเรียน  ดวยหลักสูตรการทองเท่ียว ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนวิชา 1421214-60 การฟง
และการพูดภาษาอังกฤษ (English Listening and Speaking) ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  และภาคการศึกษาท่ี  
1/2563  ใหกับนักศึกษาหลักสูตรการทองเท่ียว  รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของรหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนและขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสูตรท่ี     
กําหนด 

 

ท่ี 
รหัสวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีน ขอเปลี่ยนเปนรหัสวิชาตามหลักสตูรท่ีศึกษากําหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
1 1421214-60 การฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) 1421214-59 การพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

2. รายละเอียดของนักศึกษาท่ีขอเปลี่ยนรหัสวิชาลงทะเบียนเรียนตามขอ 1 ดังนี้ 
- ภาคการศึกษาท่ี  2/2562  กลุมการเรียนท่ี 1-2  เฉพาะเอกการทองเท่ียว จํานวน 30 คน 
- ภาคการศึกษาท่ี  1/2563  กลุมการเรียนท่ี 5-8  เฉพาะเอกการทองเท่ียว จํานวน 54  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

 
 

4.3  การพิจารณารับรองเทียบโอนรายวิชาท่ีเคยศึกษา   
            รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองการพิจารณารับรองเทียบโอนรายวิชา

ท่ีเคยศึกษา  จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 
1. นักศึกษาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชาท่ีเคยศึกษาในรหัสนักศึกษาเกา  ดังนี้ 

 
ชื่อ-สกุล :  นายปุญญพัฒน  กันถะกัสสานนท    หลักสูตร  1407159 การทองเท่ียว   รหัสนักศึกษา 
63144940773  โดยเทียบขอมูลนักศึกษา ในรหัสเดิม  61230341361 
ลํา
ดับ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาท่ีขอเทียบโอน หนวย
กิต 

เกรด ผลการพิจารณา สถานะหลัง
เทียบรายวิชา 

1 1435100 ดนตรีกับชีวิต 3 B+ เทียบได กลุมวิชา 
เลือกเสรี 

2 1439104 การดูแลสมรรถภาพทางกาย 3 C+ เทียบได กลุมวิชา 
เลือกเสรี 

3 1708200 เศรษฐกิจพอเพียง 3 A เทียบได กลุมวิชา 
เลือกเสรี 
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2. นักศึกษาโอนยายหลักสูตร ขอเทียบโอนรายวิชา 1 ราย 

ชื่อ-สกุล :  นายยุทธพิชัย ลาดดี  หลักสูตเดิม ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร  รหัสนักศึกษา 62141640709  โอนยาย
เขาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ศิลปศาสตร 
ลํา 
ดับ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาท่ีขอเทียบโอน หนวยกิต เกรด ผลการพิจารณา 

1 1413101-59 ภาษาเวียดนาม 1 3 C+ ผานเกณฑ 
2 1421102-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 A ผานเกณฑ 
3 1411101-59 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3 C+ ผานเกณฑ 
4 1421103-59 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 A ผานเกณฑ 
5 1703110-59 ทักษะชีวิตทางการเงิน 3 C+ ผานเกณฑ 

 

3. นักศึกษาขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา นางสาวนุชนาถ นุตโร รหัสนักศึกษา 60144740222                    

หลักสูตรนิเทศศาสตร  ดังนี ้

ชื่อ-สกุล :  นางสาวนุชนาถ นตุโร  หลักสูตร  1447160 นิเทศศาสตร รหัสนักศึกษา 60144740222 
ลําดับ ขอเทียบรายวิชา รายวิชาท่ีขอเทียบ เกรด การพิจารณาความ

ซํ้าซอน เนื้อหา 
1 1421100-55 ภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาศิลป
ศาสตร (T) 6(3-6-9) 

1421102-59 ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 1  และ 1421103-59 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

C สามารถเทียบเนื้อหา
รายวิชาได จํานวน
หนวยกิตเทากัน หรือ
มากกวา 

2 1421101-55 ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาศิลปศาสตร 
(T)  6(3-6-9) 
 

1421224-59 ภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และ 1421216-59 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง 

C+ ไมสามารถเทียบโอน
รายวิชาได เนื้อหามี
ความแตกตางกัน 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

4.4  การพิจารณาโอนยายหลักสูตรเรียน   

             รองคณบดีฝายวิชาการ        เสนอท่ีประชุมพิจารณาการโอนยายหลักสูตรเรียน    ดวยนาย
ยุทธพิชัย  ลาดสมดี  รหัสนักศึกษา  62141640709  นักศึกษาหลักสูตรภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร  ขอยายไป
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องแจงเพ่ือทราบ  
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1  การขออนุมัติดําเนินการจัดการเกรดคางสงในระบบ Reg. 

      รองคณบดีฝายวิชาการ      เสนอท่ีประชุมพิจารณาขออนุมัติดําเนินการจัดการเกรดคางสงใน
ระบบ Reg.  สืบเนื่องจากการสงเกรดภาคการศึกษาท่ี  1/2563  ท่ีผานมา  พบวามีเกรดคางสงจํานวน  25  กลุมการ
เรียน  ท่ีมีเกรดคางสงเกรดในระบบ Reg.  จากการตรวจสอบในเบื้องตนเกรดท่ีคางสงในระบบของแตละกลุมการเรียน
เปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแลวไมเขาเรียนหรือสถานภาพนักศึกษาไมปกติ  ณ  ชวงเวลาการทําเกรด  ระบบจึงไมสง
เกรดใหกับนักศึกษา  ดังนั้น  เพ่ือเปนการติดตามการสงเกรดคางสงในระบบ  งานวิชาการจึงขออนุมัติดําเนินการ
จัดการเกรดคางสงในระบบ  Reg.  โดยมอบหมายใหนางนวลละออง   อุทามนตรี  ดําเนินการสงเกรดคางสงในระบบ 
และใหอาจารยประจําวิชาลงนามรับรองการสงเกรดคางสงตามลําดับตอไป 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

 

6.2  การขออนุมัติสงเกรดลาชา 
      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาวานางสาวคําพา  ยิ่งคง  อาจารยประจํา

หลักสูตรทองเท่ียว  ขออนุมัติสงเกรดลาชา  จํานวน  1  รายวิชา  คือ รายวิชา  1449 333  หลักการมัคคุเทศก   ซ่ึง
วิชาดังกลาวเปนวิชาเอกบังคับของนักศึกษา  ชั้นปท่ี  3  หลักสูตรการทองเท่ียว  ท่ีมีการออกภาคสนามแบบบูรณา
การ  เพ่ือฝกปฏิบัติการเปนมัคคุเทศกในแหลงทองเท่ียวจริง  ระหวางวันท่ี  31  ตุลาคม  2563 - วันท่ี  6  พฤศจิกายน  
2563  จึงสงผลใหคะแนนการออกภาคสนามบางสวนยังไมแลวเสร็จ   ทําไมสามารถสงเกรดตามกําหนด   และขอสง
เกรด  ภายในวันท่ี  9  พฤศจิกายน  2563 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 

6.3  ขออนุมัติลงทะเบียนควบรายวิชา 

      รองคณบดีฝายวิชาการ    เสนอท่ีประชุมพิจารณาการขออนุมัติลงทะเบียนควบรายวิชา ดวย
นางสาวพิมพประภัส  ดวงทา  รหัสนักศึกษา  60141140630  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลป
ศาสตร  มีความประสงคลงทะเบียนเรียน รายวิชา 1415 202 ภาษาจีน 4 และรายวิชา 1415 281 วัฒนธรรมจีน 
ควบคูกัน  เนื่องจากนักศึกษากําลังศึกษาในชั้นปท่ี 4 และมีความประสงคจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563     
ซ่ึงหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร  พิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาคนดังกลาว  มีศักยภาพสามารถเรียนควบรายวิชา
ดังกลาวได   

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา    10.30  น. 
 
 
 
 

(นางฐิตินันท   ภูนิคม)                       (นายสุรสม  กฤษณะจูฑะ)                    
             เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                                     รองคณบดีฝายบริหาร 
กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจาํคณะ         กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ                  
                    ผูจดรายงานการประชุม                                          ผูตรวจทานรายงานการประชุม     
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              ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว  ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร   
ครั้งท่ี  10/2563   เม่ือวันพฤหสับดีท่ี  26  พฤศจกิายน  2563 
 
 
 

         (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  คําคง) 
         คณบดีคณะศิลปศาสตร 

                                ประธานกรรมการ  


	ผู้มาประชุม
	รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์    คำคง     คณบดีคณะศิลปศาสตร์      ประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้

