รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2559
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.20 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
7. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ผู้แทนคณาจารย์
8. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
9. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน สิงหาคม 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ งที่ ประชุม ทราบถึ ง สรุป โครงการประจาเดื อน สิ ง หาคม 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง ดังนี้

1.2 ประกาศฯ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนด
ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
17 กันยายน 2559
17 – 30 กันยายน 2559
23 กันยายน 2559
22 – 23 กันยายน 2559
10 – 11 ธันวาคม 2559
25 ธันวาคม 2559

เริ่มการเรียนการสอน
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน วันสุดท้ายของการแก้เกรด I
ภาคฤดูร้อน/2558 และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2556 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7 – 8 และ 14 มกราคม 2560
สอบปลายภาค
24 มกราคม 2560
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา

1.3 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงวั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2559 เรื่ อ ง แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี โดย
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติ เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยจัดการเรียนแบบ
บางส่วนเรียนในมหาวิทยาลัยและบางส่วนเรียนนอกที่ ตั้ง (51:49) โดยใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรร่ว มกัน และขอเปิดเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ให้พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาให้เป็นไป
ตามจ านวนที่มหาวิทยาลั ย กาหนด และให้อยู่ในการดูแลของหัว หน้าสาขาวิช าจนกว่านักศึกษาจะส าเร็จ

การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร และจะเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 2 /2559 โดยรอมติ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 23 กันยายน 2559
1.4 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความ ส านั ก งานประสานงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยมี นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ในหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน
1.5 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้
- สานักงานคณบดี 90.83%
- สาขาภาษาจีน 100%
- สาขาภาษาญี่ปุ่น 71.88%
- สาขาภาษาอังกฤษ (ภอ.) 79%
- สาขาภาษาอังกฤษ (ศศบ.) 99.38%
- สาขาศิลปกรรม (ภอ.) 77.44%
- สาขานิติศาสตร์ 68.75%
- สาขาสังคมศึกษา 60%
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 59%
- สาขาภาษาไทย 87%
- สาขาดนตรีศึกษา 53%
- สาขาการปกครองท้องถิ่น 91%
- สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 58%
- ภาควิชาสังคมศาสตร์ 100%
- งานกิจการนักศึกษา 90%
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2559 วั นพุธ ที่
27 กรกฎาคม 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2559 วั น พุ ธ ที่
27 กรกฎาคม 2559 โดยมีการแก้ไข เอกสารหมายเลข 6 ดังนี้
แก้ไขชื่อสกุล อาจารย์ ดร.กันยา วุฒิเกียรติไพบูลย์ เป็น อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แก้ไขข้อ 4.8 ข้อย่อยที่ 4)
เดิม 4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 12 รายวิชา ผู้สอน 7 คน และมีการตั้ง
ข้อสังเกตว่ามีชั่วโมงสอนและบางรายวิชาสอนร่วมกัน
แก้ไขเป็น 4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 12 รายวิชา ผู้สอน 7 คน และมี
การตั้งข้อสังเกตว่ามีชั่วโมงสอนน้อยและบางรายวิชาสอนร่วมกัน 5 ชม. ต่อ คน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การรับสมัครอาจารย์
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัคร
อาจารย์ ในคุณสมบัติคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือไม่ ถ้ายังไม่มีควจจะกาหนดเป็นครั้งคราวไปและให้เหมาะสม
กับสาขาวิชาที่รับสมัคร
3.2 การจัดทา มคอ.3
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง ที่ประชุมว่า หลังจากที่ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 10/702 นั้น พบปัญหาคืออาจารย์บางท่านมีความเห็นไม่
ตรงกัน จึงต้องนามาปรับแก้เป็นรายวิชาไป เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อผู้สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการแจ้ ง ที่ ประชุ มพิ จ ารณา รายชื่ อผู้ ส อนนั ก ศึ กษาภาค กศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่อและรายวิช าที่ส อนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึ กษาที่ 1/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 63 รายวิชา ผู้สอน 47 คน
2) รายชื่ อและรายวิ ชาที่ สอนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 8 รายวิชา ผู้สอน 7
3) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 9 รายวิชา ผู้สอน 6 คน
4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป.ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 5 รายวิชา ผู้สอน 5 คน
4.2 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของอาจารย์
ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 3 รายวิชา 6 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X (ขส)
จานวน 13 รายวิชา 27 คน
4.3 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) Mr.Keith Shippen ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา ศท 0033015 วิชา
การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูด
ภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เนื่องจากคะแนนสอบในหลักฐานที่แนบมาไม่ตรงกับ
บันทึกข้อความ โดยมอบหมายงานวิชาการตรวจสอบ และนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
2) นายศุภธี โตสกุล ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208308 วิชา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาไม่ อนุ มั ติ การแก้ ไขผลการรายวิ ช า รศ 2208308 วิ ช า
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยขอหลักฐานคะแนนระหว่างภาคเพิ่มและโจทย์
ข้อสอบ โดยมอบหมายงานวิชาการตรวจสอบ และนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
3) Mr.Patrick Duclou ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูด
ภาษาอังกฤษอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูด
ภาษาอังกฤษอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เนื่องจาก ขอดูหลักฐานเพิ่มเติม โดยมอบหมายงานวิชาการ
ประสานกับผู้สอน และนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
4) อ.พิ มพ์ ระวี เรื องวั ฒกี ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงเกรดของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า ศท
0033013 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0033013 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นายกฤษณะ ชูพิมา รหัส 57124010117 เกรด E
5) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา คุณธรรม
จริยธรรมกับชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม
กับชีวิต ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ น.ส.ธิดารัตน์ อ่วมภักดี รหัส 58184800120 เกรด B
6) อ.ชนิตตา โชติช่วง ขอส่งผลการศึกษา รายวิชา ศท 0033013 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0033011 วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

58184800120 น.ส. ธิดารัตน์ อ่วมภักดี คะแนนเก็บ 51.5 ปลายภาค 13.5 รวม 65 เกรด C+
58184800170 น.ส. กุลจิรา แก้วชัยยา คะแนนเก็บ 43.5 ปลายภาค 7.5 รวม 51 เกรด D
58184800199 น.ส. พรทิพย์ เทพวาที คะแนนเก็บ 46 ปลายภาค 15 รวม 61 เกรด C
58184800207 น.ส. กัลยา แก้วต้น คะแนนเก็บ 48 ปลายภาค 13 รวม 61 เกรด C
58184800212 น.ส. ชนิดา งามปัญญา คะแนนเก็บ 48 ปลายภาค 17.5 รวม 65.5 เกรด C+
58184800229 น.ส. อาทิมา แก้วสว่าง คะแนนเก็บ 50 ปลายภาค 20.5 รวม 70.5 เกรด B
58184800248 น.ส. จามจุรี อ้วนโคตร คะแนนเก็บ 47 ปลายภาค 13.75 รวม 60.75 เกรด C
58184800266 น.ส. สุภัสสร เถาวัลย์ คะแนนเก็บ 43.5 ปลายภาค 9.5 รวม 52.5 เกรด D
58184800270 น.ส. ปิยธิดา ธนสาร คะแนนเก็บ 48 ปลายภาค 13.5 รวม 61.5 เกรด C
58184800276 น.ส. วิชาดา เฮงสุโข คะแนนเก็บ 52 ปลายภาค 14 รวม 66 เกรด C+
58184800282 น.ส. ศิริพร ประคองทรัพย์ คะแนนเก็บ 47 ปลายภาค 21.75 รวม 68.75 เกรด C+
58184800288 น.ส. จิราวรรณ น่วมโต คะแนนเก็บ 44 ปลายภาค 13 รวม 57 เกรด D+
58184800291 น.ส. สุทธินี กงรา คะแนนเก็บ 40 ปลายภาค 13.5 รวม 53.5 เกรด D

4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้ อน ปีการศึกษา 2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 48 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 1/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรี ย นนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ กษาที่ 2/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 9 รายวิชา (เอกสารใบแทรก) แต่มีการตั้งข้อสังเกตรายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต
ดังนี้ 1. มีการสอนนอกสถานที่ 2.ข้อสอบน้อยเกินไป 3.ไม่ตรงกับ มคอ.2
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4.5 พิจารณาแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมพิจารณา แผนบริการวิชาการแก่สั งคมและแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนบริการวิชาการแก่สังคม มีทั้งหมด 27 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผน คือ
1) ผู้รับบริการพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
2) ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80
4) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา
5) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีทั้งหมด 11 โครงการ มีวัตถุประสงค์ของแผนคือ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
2) ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
3) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยหลักสูตรละ
1 รายวิชา

4) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 9/2559
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 รับรางวัลโครงการวันจัดการความรู้
ประธานที ่ป ระชุม แจ้ง ว่า คณะมนุษ ยศาสตร์ฯ ได้ร ับ รางวัล ที ่ 2 ในการประกวด
โครงการวัน จัด การความรู้ โดยอาจารย์ช ลิด า แสนวิเ ศษ รองคณบดีฝ่า ยวิช าการ ได้เป็ นผู้ส่ง ผลงานเข้า
ประกวดการจัดการความรู้เรื่อง รายวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับรางวัลที่ 2 มีเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

