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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. อาจารย์ชลิดา
3. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
4. อาจารย์ ดร.กันยา

ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
ทรัพย์รวงทอง
กองสูงเนิน

5. อาจารย์พิมพ์ชนา
พาณิชย์กุล
6. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ
7. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
8. อาจารย์กวินกรณ์
ชัยเจริญ
9. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
10. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
11. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
12. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
13. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อ.ศศิวิมล
3. อาจารย์พุ่มพันธ์
4. อาจารย์นิเวศ
5. อาจารย์ญาณเทพ
6. อาจารย์เสนีย์
7. นางภัคจิรา

บริสุทธิ์
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
เผื่อนทิม
อารมย์อุ่น
เจริญสุข
แท่นทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เลขานุการ

ติดประชุม
ติดประชุม
ลากิจ

ลากิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.20 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 กาหนดการวันครบรอบ 96 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
วัน ครบรอบ 96 ปี วั น สถาปนามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี ในวัน ที่ 21 กัน ยายน 2559 ตาม
กาหนดการ
1.2 กาหนดการงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประจาปี 2559 (อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม)
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า งานมุ ทิ ต าจิ ต เกษี ย ณอายุ ร าชการ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการ จานวน 9 ท่าน โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปี 2559 นี้ มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จานวน 1 ท่าน คือ
อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม ทางคณะได้จัดการแสดงด้วยรักจาก มนส. 1 ชุด
1.3 งาน Big Cleaning Day ทาความสะอาดอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ 14 กันยายน 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด
กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยให้ตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชาร่วมกันทา
ความสะอาดภายใน และรอบๆ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.4 สรุปผลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 22
ส.ค. – 1 ก.ย. 59 นั้ น สรุ ป ผลคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสู ตร
ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ดังนี้
1. หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น
คะแนน 3.39
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
คะแนน 3.17
3. หลักสูตรนิติศาสตร์
คะแนน 3.06
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
คะแนน 3.08
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5. หลักสูตรศิลปกรรม
คะแนน 2.97
6. หลักสูตรภาษาจีน
คะแนน 2.97
7. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
คะแนน 3.22
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คะแนน 3.15
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
คะแนน 2.76
10. หลักสูตรภาษาไทย
คะแนน 3.11
11. หลักสูตรสังคมศึกษา
คะแนน 3.33
12. หลักสูตรดนตรีศึกษา
คะแนน 3.10
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตรวจวันที่ 19 ก.ย. 59
14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตรวจวันที่ 19 ก.ย. 59
1.5 กากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ประจาเดือนกันยายน
2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ในเดือนกันยายน เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้
ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาจีน
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาญี่ปุ่น
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ดาเนินการเรียบร้อย
ศิลปกรรม
ดาเนินการเรียบร้อย
นิติศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
รัฐประศาสนศาสตร์
ดาเนินการเรียบร้อย
สังคมศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาไทย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดนตรีศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
การปกครองท้องถิ่น
ดาเนินการเรียบร้อย
งานกิจการนักศึกษา
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ดาเนินการเรียบร้อย
ภาควิชาสังคม
ดาเนินการเรียบร้อย
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1.6 แจ้ ง งบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
ปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 โดยให้
อาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการทางานวิจัย มีทุนสนับสนุน คนละ 3,500 บาท
1.7 เลื่อนกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ แจ้งตารางกาหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 19-30 กันยายน 2559 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องรับการ
ประเมินในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. นั้น แต่เดิมรับการตรวจวันที่ 21 กันยายน
2559 เหตุผลที่ต้องเลื่อนเพราะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องรับการตรวจประเมินในระดับ
หลั กสู ตรให้ ค รบอี ก 2 หลั ก สู ต ร คื อ หลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต และหลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ก่อน
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม

พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 แก้ไข คาว่า รัดบ เป็น ระดับ
หน้าที่ 2 และ หน้า 3 เปลี่ยน CHA เป็น CHE
หน้าที่ 9 คาว่า วิชการ เป็น วิชาการ
หน้าที่ 9 บรรทัดสุดท้าย คาว่า เชิง ปริมาณ ให้เลื่อนนามาติดกัน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดส่งผลการเรียน และการส่ง มคอ.3, มคอ. 4, มคอ.5, มคอ.6
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิ เศษ รองคณบดีฝ่ ายวิ ช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่า คณะมี
นโยบายให้การส่งผลการเรียน และมคอ.3, มคอ. 4, มคอ.5, มคอ.6 ทุกรายวิชา ต้องมีการทวนสอบ
ก่อนส่งที่คณะ โดยให้ส่ งกรรมการบริห ารหลั กสู ตรก่อน ถ้าไม่มีล ายเซ็ น คณะจะไม่รับ ยกเว้น ใน
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รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะจะดาเนินการเอง แต่ในการส่งไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาไว้ ขอให้หัวหน้า
สาขาวิชาติดตามตรวจสอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกาษ 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิ ชาการ แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้กาลัง
ดาเนินการกลั่นกรอง 7 หลักสูตร โดยผ่านคณะกรรมการประจาคณะ 5 หลักสูตร ยกเว้น (นิติศาสตร์,
ศิลปกรรม) ถ้ามีการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ส่งที่ ทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์
เพื่อส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ขอข้อมูลจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะจะมีการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา จึงจะขอข้อมูลของสาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อหลักสูตร, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, พันธ
กิจ, คุณลักษณะบัณฑิต, คุณสมบัติผู้สมัคร, งานที่ทาเมื่อจบการศึกษา และอื่นๆ ที่ต้องการจะนาเสนอ
พร้อมแผ่นซีดีรูปภาพที่จะลงประชาสัมพันธ์สาขาวิชา หรือสาขาวิชาได้จะออกแบบในรูปแผ่นพับเองก็
ได้ ข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และมหาวิทยาลัยจะจัดงาน Open House
ดังนั้นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์คณะ และสาขาวิชา เป็นการปรับภาพลักษณ์ของสาขาวิชา และ
คณะ ให้ส่งรายละเอียดภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่คุณระวีวรรณ นาคโชติ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดงานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้กาหนดวันจัดงานเกษียณอายุราชการ
อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ร้านอาหารลอละออง ทองธาร เวลา 11.00
น. จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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5.2 รายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า รายวิช า
ศึกษาทั่วไป มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 มีปัญหาว่า มีบ้างรายวิชาอาจารย์ไม่ใช่ตาราที่
สอนเล่มเดียวกัน จึงไม่ประสบความสาเร็จในการดาเนินการรายวิชาศึกษาทั่วไป
5.3 การอบรมภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.กั น ยา กองสู ง เนิ น (แทน) หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนด้วย รายละเอียดและคาสั่งจะตามมาภายหลัง
5.4 การสารวจรายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ให้สาขาวิชา
สารวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และให้เตรียมข้อมูลการสอน เข้าประชุมในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา
13.00 น. ณ ห้อง 2/207
เลิกประชุม เวลา 14.40 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

