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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อ.ศศิวิมล
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ ดร.สมชาย

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
ทรัพย์รวงทอง
วัชรปัญญาวงศ์

8. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
9. อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง
10. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
11. อาจารย์กวินกรณ์
ชัยเจริญ
12. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
13. อาจารย์สุภาสิณี
คุ้มไพรี
14. อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น
15. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
16. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
17. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
18. อาจารย์เสนีย์
เจริญสุข
19. อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
20. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางภัคจิรา
เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

แท่นทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการ

ไปราชการ
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ตารางการประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2559
ประธานที่ ป ระชุ มแจ้ง ให้ ท ราบว่ า คณะฯ ได้ก าหนดวั น ประชุม หั ว หน้ า
ภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา เป็นประจาทุกเดือนในปี 2559 เพื่อให้สาขาวิชานาปัญหามาปรึกษาหารือ
กัน และในครั้งต่อไปจะมีแบบฟอร์มเสนอวาระไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ถ้าปัญหานั้นแก้ไขใน
การประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชาไม่ได้ จะนาเข้าการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ต่อไป กาหนดวันไว้ดังนี้
1. วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
2. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
3. วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
4. วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
5. วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
6. วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
7. วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
1.2 นายอิ ท ธิ พ งษ์ พั ก เสี ย งดี ศิ ษ ย์ เ ก่ า สาขาวิ ช าภาษาไทยได้ แ ชมป์ ใ น
รายการศึกวันดวลเพลง ออกอากาศวันที่ 13 มิถุนายน 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า นายอิทธิพงษ์ พักเสียงดี เป็น ศิษย์เก่า
สาขาวิชาภาษาไทยได้สร้างชื่อเสียง โดยการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการศึกวันดวลเพลง ทางช่อง
วัน 31 และได้แชมป์สัปดาห์แรก ได้เงินรางวัลจานวน 10,000 บาท การได้แชมป์แต่ละครั้ง จะได้เงิน
รางวัล 10,000 บาท และต้องรักษาแชมป์ให้ได้ 15 สัปดาห์ จะได้เงินรางวัล 150,000 บาท และถ้าได้
แชมป์ครั้งที่ 16 จะได้เงินรางวัล 500,000 บาท จะได้เป็นศิลปินในค่ายเพลงทันที
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา แจ้งว่า นาย
อิทธิพงษ์ พักเสียงดี เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย และเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนวินิตศึกษา ใน
พระราชูปถัมภ์ฯ และเป็นนักศึกษาที่ช่วยงานดีมาก
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1.3 การติดตามการใช้เงินงบประมาณ ปี 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
การชมเชยจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการจัด ทารายงานผลการ
จัดกิจกรรมแนบการเบิกจ่าย ได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายได้เร็ว เป็นไปตามเป้าหมาย
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา ตั้งข้อสงสัยว่า
รายงานที่แนบการเบิกจ่ายไป ทางมหาวิทยาลัยได้อ่านหรือไม่
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้
งบประมาณอยู่ในไตรมาส 3 แล้ว กิจกรรมใดที่อยู่ในงบแผ่นดิน ขอให้เร่งดาเนินการเนื่องจากจะเบิก
เงินได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และขอให้ดูตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมให้บรรลุด้วย ให้สาขาวิชา
รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
คณะ ยังเหลือเงิน 2,283,847.21 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 60.14
อาจารย์ ช ญานุ ต ม์ บุ ญ พระเกตุ หั ว หน้ า สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น ชี้ แ จงว่ า
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ยังมีเงินเหลือ 53,832 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 62.16
อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ชี้แจงว่า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ยังมีเงินเหลือ 31,900 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 83.63
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม หั วหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม ชี้แจงว่า สาขาวิช า
ศิลปกรรม ยังมีเงินเหลือ 30,475 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 77.09
อาจารย์เสนีย์ เจริญสุข หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ชี้แจงว่า สาขาวิช า
นิติศาสตร์ ยังมีเงินเหลือ 121,340 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 56.93 จะเร่งดาเนินการ
อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชี้แจง
ว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังมีเงินเหลือ 631,383 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 48.70 จะเร่ง
ดาเนินการในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559
อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ชี้แจงว่า สาขาวิชา
สังคมศึกษา ยังมีเงินเหลือ 254,901 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 33.50 จะดาเนินกิจกรรมในเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
อาจารย์ สุ ภ าสิ ณี คุ้ ม ไพรี (แทน) หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาไทย ชี้ แ จงว่ า
สาขาวิชาภาษาไทย ยังมีเงินเหลือ 234,200 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 17.42 มีกิจกรรมที่ดาเนินการ
ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย และจะจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2559
อาจารย์ ญ าณเทพ อารมย์ อุ่ น หั ว หน้ า สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา ชี้ แ จงว่ า
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ยังมีเงินเหลือ 146,000 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 53.34 จะจัดกิจกรรมในเดือน
สิงหาคม 2559 และมีกิจกรรมที่มีปัญหาคือ ไหว้ครูดนตรีไทย-สากล งบประมาณ 100,000 บาท มี
ปัญหาการยืมเงิน ไม่สามารถยืมเงินได้จึงทาให้ยากต่อการจัดกิจกรรม
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อาจารย์ ดร.สมชาย วั ช รปั ญ ญาวงศ์ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชี้แจงว่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ยังมีเงินเหลื อ
480,000 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 16.74 จะจัดโครงการในเดือนสิงหาคม 2559
อาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ชี้แจงว่า สาขาวิชา
ภาษาจีน ยังมีเงินเหลือ 55,750 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 67.61 จะจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม
2559
อาจารย์ศศิวิมล สุ ทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชี้แจงว่า งาน
กิจการนักศึกษา ยังมีเงินเหลือ 195,302 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 67.77 จะจัดกิจกรรมในเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ชี้แจงว่า
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ยังมีเงินเหลือ 150,200 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ 52.93 จัดกิจกรรมใน
เดือนสิงหาคม 2559
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หั วหน้าสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น ชี้แจงว่า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ยังมีเงินเหลื อ 293,110 บาท ใช้ไปคิดเป็นร้อยละ
45.40 จะดาเนินการในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559
อาจารย์ พุ่ มพันธ์ ผิ ว พรรณงาม หั ว หน้าภาควิช ามนุ ษยศาสตร์ ชี้แจงว่ า
ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อเยาวชนเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้ทราบว่า ให้
สาขาวิชาเริ่มคิดแผนปฏิ บัติปี 2560 ได้เลย และกิจกรรมใดที่รวมกันได้ เช่น ทานุศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ อาจจะต้องรวมกันทา จะมีการสารวจความต้องการของชุมชน
1.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2614/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.5 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2615/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2559
1.6 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2616/2559 สั่ง ณ วันที่ 5
มิถุนายน 2559
1.7 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลป ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่ า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2617/2559 สั่ง ณ วันที่ 5
มิถุนายน 2559
1.8 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่ งที่
2619/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.9 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าภาษาจี น (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่ งที่ 2078/2559 สั่ ง ณ วันที่ 2
พฤษภาคม 2559
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1.10 ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลั กสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่
2620/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.11 ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช าศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่ งที่
2621/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.12 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิด า แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2606/2559
สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.13 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2607/2559
สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
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1.14 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่ งที่
2608/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.15 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2609/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2559
1.16 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2610/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2559
1.17 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2611/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2559
1.18 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2612/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2559
1.19 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คาสั่งที่ 2613/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559
1.20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลั ย ฯ กาหนดปฏิทิน การศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยเปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ให้อาจารย์ส่งเกรดในวันที่
20 มิถุนายน 2559 เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการประจาคณะในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 และให้ส่ง
มคอ. 3 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยให้กาหนด
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน ใน มคอ. 3 ให้เป็น 17 สัปดาห์ รวมสอบกลางภาค และสอบ
ปลายภาค
1.21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาหรับนักศึ กษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต)
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลั ยฯ กาหนดปฏิทิน การศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) โดยเปิดภาคการศึกษาวันที่ 24 พฤษภาคม
2559

9
1.22 ตารางกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 613 คน โดยเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จานวน 3 รุ่น คือ
รุ่ น ที่ 1 วั น ที่ 22-23 มิ ถุ น ายน 2559 สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ,
สาขาวิช าศิล ปกรรม (ศิล ปะและการออกแบบ), สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่น, สาขาวิ ช าภาษาจีน และ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รุ่ น ที่ 2 วั น ที่ 27-28 มิ ถุ น ายน 2559 สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ศศ.บ.,
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ., สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาสังคมศึกษา
รุ่นที่ 3 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 สาขาวิชานิติศาสตร์
1.23 กาหนดการกิจกรรม โครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่
we are TRU ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ขอ
เชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “We are TRU ปี
การศึกษา 2559” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559, 27 – 28 มิถุนายน 2559 และ 29 - 30
มิถุนายน 2559
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรม ปลูกฝังการเป็นลูก
เทพสตรี ในวันที่ 22, 27 และ 29 มิถุนายน 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ใส่กางเกง และเสื้อสี
ชมพู
อาจารย์ ญาณเทพ อารมย์อุ่ น หั ว หน้า สาขาวิ ช าดนตรี ศึก ษา สอบถามว่ า
นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม คณะมีมาตรการลงโทษอย่างไร
1.24 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) รับชุดพิธีการ และชุดพละ ระหว่างวันที่ 27
– 29 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 1
อาจารย์ ศศิวิมล สุ ทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ ทราบว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) ให้นักศึกษานาใบเสร็จมาด้วย เพื่อ รับชุดพิธีการ และชุดพละ ระหว่าง
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 1
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1.25 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ ศศิวิ มล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ ทราบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม
2559 จะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป
1.26 กิจกรรมรับน้องใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2559
อาจารย์ ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ ทราบว่า
กิจกรรมรับน้องใหม่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-25 สิงหาคม 2559 และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 จะ
เป็นกิจกรรมรับน้องใหญ่
1.27 พิธีไหว้ครู ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
อาจารย์ ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษา แจ้งให้ ทราบว่า
กิจ กรรมพิธีไหว้ครู จะจั ดขึ้น ในวัน ที่ 25 สิ งหาคม 2559 ช่ว งเช้า เป็นกิจกรรมไหว้ครูรวมกันทุก
สาขาวิชา ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแยกตามสาขาวิชา
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุม มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 วั น
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ลาดับที่ 20 แก้ไขชื่อ อาจารย์ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ แก้ไขเป็น
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.5, มคอ.6 ของปีการศึกษา 2/2558 และ ส่ง
มคอ.3 ของปีการศึกษา 1/2559 ส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กาหนดวัน
ของการส่ง มคอ.5, มคอ.6 ของปีการศึกษา 2/2558 ขยายระยะเวลาส่งเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2559
และส่ง มคอ.3 ของปีการศึกษา 1/2559 ส่งภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
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3.2 วัน สุด ท้า ยของการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อปรั บปรุ งหลักสูตร (ฉบับร่ า ง)
และวิพากษ์หลักสูตร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กาหนดวัน
ของการจัดกิจกรรมประชุมปรับปรุงและวิพากษ์ห ลักสูตรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2559
3.3 การตีพิมพ์บทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด 20 เรื่อง จานวน 24
คน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การตีพิมพ์
บทความวิชาการ มีค่าลงทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนโควตาให้กับนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 17 เรื่อง และสามารถขอรับเงินรางวัลจากสถาบันวิจัยได้อีกเรื่องละ 5,000 บาท
3.4 หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มใหม่
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) แจ้งให้ทราบว่า อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ประชุมร่วมกัน เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีมติที่ประชุมว่า จะใช้หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มใหม่ แต่ต้องใช้
ของเก่าให้หมดก่อน
3.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า รายวิช า
ศึกษาทั่วไป จะต้องมีการประชุมเพื่อจัดทา มคอ.3 ร่วมกัน และต้องมีการสารวจว่ามีอาจารย์ท่านใดมี
ความสามารถสอนวิชาศึกษาทั่วไปได้บ้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายละเอียดการอบรมปรับพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ขอให้
สาขาวิชาแจ้งรายละเอียดการอบรมปรับพื้นฐาน ดังนี้
สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 12-13 ก.ค. 59 ณ หอ้งประชุมศูนย์วิทย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. วันที่ 27-28 ก.ค. 59 ณ ห้อง 2/302, 2/303
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. วันที่ 27 ก.ค. 59 ณ ห้อง 2/304
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วันที่ 27-28 ก.ค. 59 ณ ห้อง
2/309
สาขาวิชาภาษาจีน วันที่ 27-28 ก.ค. 59 ณ ห้อง 2/207
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วันที่ 14-15 ก.ค. 59 ณ ห้อง 2/207
สาขาวิชาดนตรีศึกษา วันที่ 26-28 ก.ค. 59 ณ อาคารสังคีตาคาร
สาขาวิชาศิลปกรรม วันที่ 26-28 ก.ค. 59 ณ ห้องศิลปกรรม
สาขาวิชาสังคมศึกษา วันที่ 27-28 ก.ค. 59 ณ ห้อง 10/702
สาขาวิชารั ฐประศาสตร์ วันที่ 15 ก.ค. 59 ณ ศาลาไทย (เสื้อสี ขาว กางเกง
วอร์ม รองเท้าผ้าใบ และหมวก)
สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 28 ก.ค. 59 ณ ห้อง 10/602
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประธานที่ป ระชุมแจ้งให้ ทราบว่า ได้เชิญอาจารย์ ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง ให้
ความรู้ เนื่องจากเป็นผู้ตรวจระดับหลักสูตร และระดับคณะ
อาจารย์ ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง ชี้แจงว่า ได้ไปอบรมที่จันทบุรี มีกิจกรรมสลับกัน
ตรวจ แต่ยังไม่บอกว่าทาอย่างไรให้ได้คะแนนถึง 3 คะแนน และได้นาเอกสารแนวทางการรายงานผล
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้ มา
อธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุม ได้รับทราบ และระยะเวลาในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
คือ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า จะเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการประกั น
คุณภาพระดับหลักสูตรทุกคน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเชิญอาจารย์
ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แบบสารวจความต้องการของสาขาวิชา ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม/
ชุมชน ปีการศึกษา 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มีนโยบายจะจัดกิจกรรมร่วมกัน คือ การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม, การบริการวิชาการ, การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สาขาวิชาเขียนกิจกรรม
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บริการวิชการเพื่อสารวจความต้องการของท้องถิ่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 จะแจกแบบสอบถาม
ในกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน ให้ส่ง
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
5.2 การจั ด กิ จ กรรมโครงการเตรี ย มความพร้ อ มและการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี
คุณภาพในประชาคมอาเซียน “เสวนา: มุมมองการพัฒนาท้องถิ่นลพบุรีตามบริบทอาเซียน”
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัด
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน “เสวนา:
มุมมองการพัฒนาท้องถิ่นลพบุรีตามบริบทอาเซียน” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยี
อุต สาหกรรม ห้ อ งประชุ มชั้ น 10 ได้ เชิ ญ ผู้ ว่า มาร่ ว มงาน และได้ ท าคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงาน ที่ 54/2559 สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
5.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) แจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรมอาเซียน ในวันที่ 29
มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 1 เริ่มงานเวลา 18.00 – 21.00 น. ให้แต่งกายด้วยชุดไทย

เลิกประชุม เวลา 18.00 น.

นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

