1

รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ ดร.สมชาย

8. อาจารย์สาธิตา
9. ผศ.ดร.รัชดา
10. อาจารย์วิภาศิริ
11. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร
12. อาจารย์ชญานุตม์
13. อาจารย์กวินกรณ์
14. อาจารย์นิเวศ
15. อาจารย์สุภาสิณี
16. นางสาวสุวิมล
17. อาจารย์ศราวุธ
18. อาจารย์วีรวิชญ์
19. อาจารย์จันทวัน
20. อาจารย์วาสิตา เกิดผล
21. อาจารย์วันวิสา

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่น
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
วัชรปัญญาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
พงศ์ไพรรัตน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
ใยคง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ.
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชัยเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
คุ้มไพรี
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย
ทองแก้ว
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
เสียงแจ่ม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรดนตรีศึกษา
บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
เบ็ญจวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสังคมศึกษา
ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
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22. อาจารย์เสนีย์

เจริญสุข

23. นางสุภรัตน์

เครือวงษา

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อ.ศศิวิมล
2. อาจารย์ ดร.จุติรัช
3. นางภัคจิรา

สุทธิสาร
อนุกูล
แท่นทอง

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์
เลขานุการ

ลาพักผ่อน

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปี 2559
ประธานที่ป ระชุมแจ้งให้ทราบว่า งานวิช าการได้จัดทาปฏิทินงานวิ ช าการ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี 2559 ดังนี้
19 พ.ค. 59 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ฉบับร่าง) ส่ง 4 เล่ม ที่
คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
23 พ.ค. 59 วันสุ ดท้ายส่ งเกรดรายวิช าสหกิจ/ฝึ กงาน และรายวิชาที่ตกค้างของ
นักศึกษาปีสุดท้าย ภาคการศึกษาที่ 2/2558
31 พ.ค. 59 สาขาวิชาจัดส่ง มคอ.3, มคอ.4 (ตกค้าง 1/2558, 2/2558)
31 พ.ค. 59 วัน สุ ด ท้ ายของการส่ ง รายชื่ อ คณะกรรมการปรั บปรุ งหลั ก สู ตร และ
วิพากษ์หลักสูตร ส่งที่ คุณทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
1-3 มิ.ย. 59 เข้าร่วมโครงการจัดทารายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
6-8 มิ.ย. 59 เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการและพัฒนาการเรียน
การสอน ให้เตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ และ มคอ. 3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 จานวน 1 รายวิชา
15 มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ. 5, มคอ. 6 ของปีการศึกษา 2/2558 และ
ส่ง มคอ.3 ของปีการศึกษา 1/2559 ส่งที่ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
24 มิ.ย. 59 วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับร่าง)
15 ก.ค. 59 วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร
29 ก.ค. 59 วันสุดท้ายของการแก้ไขหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
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1 ส.ค. 59
วันสุดท้ายของการส่งหลักสูตร ฉบับสมบูรณ์ ส่งเป็น CD แบบ PDF ส่ง
ที่ คุณทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
5 ส.ค. 59
วันสุดท้ายของการจัดส่งประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ฉบับ
สมบูรณ์เพื่อรับการประเมิน (4 เล่ม) ส่งที่สานักงานประกัน
2-16 ส.ค. 59 กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ คณะด าเนิ น การตรวจสอบแก้ ไ ข
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์
10-14 ส.ค. 59 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปี 2559
17-19 ส.ค. 59 การประชุม คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตรระดั บคณะเพื่อ พิจารณา
หลั กสู ต รที่จ ะน าเสนอที่ป ระชุ มคณะกรรมการประจ าคณะ และส่ งหลั กสู ตรที่ยั ง ต้องปรั บปรุงให้ กับสาขาวิช า
ดาเนินการแก้ไข
22-28 ส.ค. 59 การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
21 ก.ย. 59 นาหลักสูตรเสนอที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น อั ง คารที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ลาดับที่ 10 แก้ไขชื่อ อาจารย์ชุญามุตม์ บุญพระเกศ แก้ไขเป็น อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 21 แก้ไขการตัดคา “การบูรณาการ” ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดทาประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ประธานที่ ป ระชุ มแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การจัด ท าประกั น คุ ณ ภาพระดั บหลั ก สู ตร ขอให้
ดาเนินการตามปฏิทินกิจกรรมดาเนิน งานประกันคุณภาพที่ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณปรับปรุงหลักสูตร จานวน 100,000 บาท และมีงบเพิ่มอีก 50,700 บาท คณะ
ได้จัดสรรให้สาขาวิชา ดังนี้
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาภาษาไทย

จานวน 9,600 บาท
จานวน 9,600 บาท
จานวน 9,600 บาท
จานวน 9,600 บาท
จานวน 9,600 บาท
จ านวน 17,600 บาท ใช้ ไ ปแล้ ว

12,400 บาท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
จานวน 17,600 บาท
สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน 17,600 บาท
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวน 17,600 บาท
สาขาวิชานิติศาสตร์
จานวน 17,600 บาท
สาขาวิชารัฐประศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ใช้งบประมาณของสาขาวิชา
ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ แต่หากไม่เพียงพอ จึงจะขอเบิกในส่วนกลางของคณะ
รวมเป็นเงิน 136,000 บาท
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขอให้สาขาวิชาจัดทาหลักสูตรให้ถูกต้อง เพราะถ้า
ผิดพลาดจะทาให้ต้องดาเนินการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น จะทาให้งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตร
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ได้กาหนดขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรให้สาขาวิชา
ดาเนินการตามขั้นตอนให้เรียบร้อย เพราะจะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ แต่ถ้าต้องมีการแก้ไขต้องถ่ายเอกสารเพื่อ
นาเสนอที่ประชุมใหม่ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ส่งหลักสูตรที่งานวิชาการคณะ ซีดีรอม 1 แผ่น เป็นเงิน 10 บาท
2. นาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรประจาคณะ จานวน 20 เล่ม
เป็นเงิน 2,200 บาท
3. นาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะ จานวน 13 เล่ม เป็นเงิน 1,430
บาท
4. นาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัย จานวน 10 เล่ม
เป็นเงิน 1,200 บาท
5. นาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ จานวน 15 เล่ม เป็นเงิน 1,800
บาท
6. นาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย จานวน 30 เล่ม เป็นเงิน
3,600 บาท
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รวมค่าใช้จ่ายต่อ 1 หลักสูตร ซีดีรอม 1 แผ่น และถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตร จานวน 88
เล่ม เป็นเงิน 10,240 บาท
รวมค่าใช้จ่ ายทั้งหมด 10 หลั กสู ตร ซีดีรอม 10 แผ่ น และถ่ายเอกสารเล่ มหลั กสู ตร
จานวน 880 เล่ม เป็นเงิน 102,400 บาท
ถ้าสาขาวิชาใดมีการปรับแก้หลักสูตรตามมติที่ประชุมแต่ละชุดจะต้องมีการนาหลักสูตร
เสนอต่อที่ประชุมนั้นใหม่จนกว่าจะผ่าน ซึ่งมีผลกระทบต่องบประมาณที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สรุปรายละเอียดงบประมาณ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
งบประมาณทั้งหมด 29,000 บาท
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า คณะได้ ส รุ ป
รายละเอียดงบประมาณ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
22-28 สิงหาคม 2559 (การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 12 สาขาวิชา)
1. ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง
เป็นเงิน 9,600 บาท
2. ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม สาขาวิชาละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาท
3. ค่าจัดเตรียมเอกสาร-ค่าอาหารสารอง
เป็นเงิน 1,400 บาท
รวมเป็นเงิน 29,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มใหม่
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเอกชนได้เข้ามานาเสนอหนังสือภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษพิจารณา หากสนใจสามารถเชิญ
ผู้แทนบริษัทมานาเสนอรายละเอียดเนื้อหาของหนังสือได้
5.2 การตีพิมพ์บทความวิชาการ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การส่ ง ผลงานบทความวิ ช าการไปตี พิ ม พ์ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ส่ ง ไปจ านวน 22 คน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ส่งไปจานวน 99 คน และมีอีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นาเสนอวันที่
10 สิงหาคม 2559 หมดเขตการส่งวันที่ 15 มิถุนายน 2559
5.3 แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
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อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้
ทราบว่า อาจารย์ที่มีบทความวิชาการ และสนใจไปนาเสนอและตีพิมพ์ สามารถส่งไปได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นาเสนอวันที่ 10 สิงหาคม 2559 หมดเขตส่งวันที่ 15
มิถุนายน 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาเสนอวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 หมดเขตส่งวันที่ 30
มิถุนายน 2559
สถาบันเอเชียจุฬาลงกรณ์ นาเสนอวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 หมดเขตส่ง วันที่ 31
กรกฎาคม 2559
เลิกประชุม เวลา 10.10 น.

นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

