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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2560
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์สุธินี
6. ผศ.สุวรรณา

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
พันแสง

7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
8. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
9. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
10. อาจารย์ปริญญา
เงินพลอย
11. อาจารย์ธัญชนา
ชัยวิรัตน์
12. อาจารย์จันทวัน
เบ็ญจวรรณ์
13. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
14. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
15. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
2. อาจารย์เบญจพร
3. อาจารย์ชญานุตม์
4. อาจารย์อรวรรณ
5. นางภัคจิรา
เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

ทรัพย์รวงทอง
นวลประเสริฐ
บุญพระเกศ
ด่านวราวิจิตร
แท่นทอง

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

ลาป่วย
ติดคุมสอบ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ติดประชุม
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – เดือน
ธันวาคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้สรุป
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการในไตรมาส 1 จานวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 673,260 บาท และ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม
2560 – เดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
1) งานวิชาการ ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ ใช้ไป 238,960 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 14.60 และกาลังจะดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
- โครงการวารสารวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 221,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว
16,980 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิจัย งบแผ่นดิน จานวน 100,000
บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบ
บ.กศ. จานวน 210,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 27,300 บาท
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์ งบ กศ.บป. จานวน 100,000 บาท
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจทมัลติฟังก์ชั่น จานวน 25,680 บาท
- โต๊ะประชุมเล็ก จานวน 11,000 บาท
- เก้าอี้ จานวน 13,300 บาท
- ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จานวน 12,900 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 2,700 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ จานวน 11,100 บาท
- โครงการส่งเสริมการผลิตตารา เอกสารและสื่อการเรียนการสอน จานวน
144,000 บาท ให้สาขาวิชาเตรียมสั่งซื้อหนังสือและตารา สาขาวิชาละ 2,000 บาท
2) งานธุรการ ดาเนินการแล้ว 12 โครงการ ใช้ไป 991,667.86 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.37 และกาลังจะดาเนินการ 5 โครงการ ดังนี้
- โครงการด าเนิ น งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ งบแผ่ น ดิ น
จานวน 396,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 148,462.11 บาท
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ งบแผ่นดิน จานวน 240,000 บาท
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว งบแผ่นดิน
จานวน 240,000 บาท
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- โทรทัศน์ แอล อี ดี งบแผ่นดิน จานวน 32,000 บาท
- กล้องวีดีโอ งบแผ่นดิน จานวน 100,000 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ บ.กศ. จ านวน
114,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,025 บาท
- ตู้บานเลื่อนกระจก งบ บ.กศ. จานวน 18,750 บาท
- โต๊ะพับสี่ขา งบ บ.กศ. จานวน 7,200 บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ งบ บ.กศ. จานวน 12,000 บาท
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจทมัลติฟังก์ชั่น งบ บ.กศ. จานวน 17,120 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ กศ.บป. จ านวน
167,524 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,010 บาท
- ค่าโทรศัพท์ งบ กศ.บป. จานวน 3,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 606.85 บาท
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต งบ กศ.บป. จานวน 7,576 บาท เบิกจ่ายแล้ ว
1,893.90 บาท
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบ กศ.บป. จานวน 78,000 บาท
- เก้าอี้พนักพิงต่า งบ กศ.บป. จานวน 28,800 บาท
- เก้าอี้พนักพิงต่า และเท้าแขน งบ กศ.บป. จานวน 54,600 บาท
- เก้าอี้ผู้บริหาร งบ กศ.บป. จานวน 4,200 บาท
3) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ ใช้ไป 8,850 บาท คิด
เป็นร้อยละ 3.85 และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการกิจกรรมการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนไทย
เบิ้งโคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ประชาชนไทยเบิ้งโคกสลุง) งบแผ่นดิน จานวน 65,000
บาท บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,850 บาท
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน 5,000 บาท
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ยังไม่ได้ดาเนินการ
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ ใช้ไป 130,032
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.76 และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- จั ด หาวั ส ดุ ป ระจ าสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ งบแผ่ น ดิ น จ านวน
38,000 บาท บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,434 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ งบ กศ.บป. จานวน 65,000 บาท
- เครื่อง Macbook Air งบ กศ.บป. จานวน 33,598 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์-ขาวดา งบ กศ.บป. จานวน 17,000 บาท
- ฮาร์ดดิสพกพา งบ กศ.บป. จานวน 10,000 บาท
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6) สาขาวิชาดนตรีศึกษา ใช้ไป 36,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.30 และกาลัง
จะดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
- ซ่อมแซมเครื่องดนตรี งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท บาท เบิกจ่าย
แล้ว 9,000 บาท
- จัดหาวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา งบ บ.กศ. จานวน
84,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 27,183 บาท
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา ใช้ไป 16,415 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.84 และกาลัง
จะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- บริ ห ารหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา งบแผ่ น ดิ น
จานวน 94,000 บาท บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,415 บาท
8) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ ใช้ไป 88,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.47 ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ งบ กศ.บป. จานวน 50,000 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction งบ กศ.บป. จานวน 13,000 บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสี งบ กศ.บป. จานวน 25,000 บาท
9) สาขาวิชาภาษาจีน ยังไม่ได้ดาเนินการ
10) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ใช้ไป 9,818 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ
กาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- จัดหาวัสดุสาขาวิชา งบ บ.กศ. จานวน 16,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,818
บาท
11) สาขาวิชานิติศาสตร์ ยังไม่ได้ดาเนินการ
12) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ยังไม่ได้ดาเนินการ
13) สาขาวิชาภาษาไทย ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ ใช้ไป 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.76 ดังนี้
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
14) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ ใช้ไป 72,821
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- โครงการเตรีย มความพร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพสหกิจศึกษา
ทางการปกครองท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน 18,400 บาท
- โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน (นั กเรีย น นั กศึกษาสาขาวิช าการปกครองท้องถิ่นและประชาชน) งบแผ่ นดิน จานวน
50,000 บาท
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- ติดต่อราชการ/ประชุม/ไปราชการของอาจารย์และนักศึกษา งบ บ.กศ.
จานวน 22,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,421 บาท
15) สาขาวิชาศิลปกรรม ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ ใช้ ไป 21,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 9.25 ดังนี้
- ดาเนิ น งานสาขาวิชาศิล ปกรรม งบ บ.กศ. จานวน 21,000 บาท (รอ
เบิกจ่าย)
1.2 การอบรมพัฒนาบุคลากร
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
อบรมพัฒนาบุคลากร 2 โครงการ
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น. ณ
ห้องประชุมยูงทอง
- การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคม
2561 จะแจ้งรายละเอียดภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การจัดงบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562
อาจารย์ ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ ายบริห าร แจ้งให้ ทราบว่า ขอให้
สาขาวิชาเตรียมจัดทางบลงทุนประจาปีงบประมาณ 2562 ส่งภายในเดือน มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การปรับปรุงสถานที่และงานประชาสัมพันธ์
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะจะมี
การปรับปรุงสถานที่และงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
- รู ป ถ่ า ยติ ด บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ จะด าเนิ น การจั ด ท าขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ส วยงาม
อาจารย์ท่านใดมีความต้องการเปลี่ยนรูปถ่าย สามารถไปถ่ายรูปได้ที่ คุณเอก ที่งานประชาสัมพันธ์
- ป้ายประชาสัมพันธ์ คณะจะตกแต่งให้สวยงาม น่าอ่าน เป็นการแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขาวิชา คณะได้มีการดาเนินการจัดทาบางส่วนแล้ว
จากที่ได้ขอข้อมูลจากสาขาวิชา เนื่องจากบางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหลักสูตร ถ้า
สาขาวิชาใดมีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งข้อมูลดังกล่าวที่ คุณระวีวรรณ นาคโชติ และคณะจะดาเนินการ
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จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์สาขาวิชาให้แล้วเสร็จต่อไป แต่ถ้าสาขาวิชาใดต้องการออกแบบแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เอง ก็สามารถส่งไฟล์แผ่นพับได้ที่ คุณระวีวรรณ นาคโชติ
มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 ปฏิทิน งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา
1/2560
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2560 ดังนี้
สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ส่งผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอน ใน
ปีการศึกษา 1/2560 ที่งานวิชาการ
สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 3 มกราคม 2561 ส่ง มคอ.5 ใน Google Drive ทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 1/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค
ปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และให้สาขาวิชาดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค
ปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต)
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) และให้สาขาวิชาดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกาหนดเวลา
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มติที่ประชุม รับทราบ

1.8 ปฏิทิน งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา
2/2560
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2560 ดังนี้
ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ส่ง มคอ.3 ใน Google Drive ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2560 หมดเขตในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
สัปดาห์ที่ 15 – 16 วันที่ 19-30 มีนาคม 2561 ทวนสอบข้อสอบปลายภาค
และส่งข้อสอบปลายภาคให้ฝ่าย COPY คณะฯ ต้องส่งก่อนล่วงหน้า 3 วัน
สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 26-30 มีนาคม 2561 เตรียมจัดข้อสอบปลายภาค อาจารย์
ผู้สอนต้องจัดและส่งก่อนวันสอบ 3 วัน
สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 27 เมษายน 2561 ส่งผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอน ใน
ปีการศึกษา 2/2560 ที่งานวิชาการ
สัปดาห์ที่ 22 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ส่ง มคอ.5 ใน Google Drive ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 ตารางตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
กิจการนักศึกษาได้จัดทาตารางตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) งานกิจการนักศึกษา
ได้ตรวจสอบจานวนกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่
4 (รหัส 57) จะต้องมีกิจกรรมคณะ 20 กิจกรรมก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคนใด
ที่กิจกรรมไม่ครบ 20 กิจกรรม ขอให้นักศึกษาติดต่องานกิจการนักศึกษาเพื่อดาเนินการเก็บกิจกรรม
ให้ครบตามรายละเอียดที่แจ้งในตาราง ขอให้สาขาวิชาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
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แจ้งนักศึกษาที่กิจกรรมไม่ครบ และนักศึกษาที่ต้องแจ้งแก้กิจกรรมให้ติดต่อขอแก้กิจกรรมให้ครบถ้วน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มติที่ประชุม รับทราบ

1.10 รายชื่อนักศึกษาร่ วมกิจกรรม เดิน -วิ่ง โครงการ “วิ่งต้านโกง” วัน ที่ 9
ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี เวลา 06.00-10.00 น.
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
กิจการนักศึกษาได้จัดทากาหนดรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งต้านโกง” งานกิจกรรม
นักศึกษาได้ตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษาและพบนักศึกษาที่จะต้องแก้กิจกรรม จานวน 45 คน จึง
ดาเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมวกิจกรรม “วิ่งต้านโกง” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาพระ
ราเมศวร ตั้งแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. งานกิจการนักศึกษาขอให้หัว หน้าสาขาวิชาแจ้งนักศึกษาที่มี
รายชื่อทั้ง 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยเคร่งครัด ให้นักศึกษาสวมชุดกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 ทุ น การศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดี กิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
กิจ การนั กศึกษาได้จั ดทาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่มีผู้มีจิตศรัทรามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานกิจการ
นั ก ศึก ษาได้ด าเนิ น การสั มภาษณ์ นัก ศึ กษาและคั ดเลื อกนัก ศึ กษาที่ เ หมาะสมได้รั บ ทุน การศึก ษา
จานวน 53 คน ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น จานวน 158,000 บาท และมี
เพิ่มเติม คือ
- คุณแม่ของอาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง มอบทุนการศึกษา จานวน 4 ทุน เป็นเงิน
10,000 บาท
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทานอง เจริญรูป มอบทุนการศึกษา จานวน 1 ทุน เป็น
เงิน 10,000 บาท
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ดังนั้น นักศึกษาที่เหมาะสมได้รับทุน จานวน 58 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น
จานวน 178,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
2/207 นักศึกษาต้องมารายงานตัว เวลา 12.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

1.12 งานทาบุญเมืองลพบุรี
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญให้ส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมวาดภาพพระบฏในงานทาบุญเมือง
ลพบุรี ครั้ งที่ 18 ในวัน ที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จะแจ้งรายละเอียดไปที่
สาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันพุธที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่ า คณะจะจัด
อบรมเขี ยนข้ อเสนอโครงการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนภาคการศึ กษาที่ 2/2560 วั นที่ 6-8 ธั นวาคม 2560
ณ เขาค้อ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ ขอเปลี่ ยนแปลงเป็นวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญ่ จั งหวั ด
นครราชสี มา โดยมี การเชิ ญคณะกรรมการพิ จารณาทุ นวิจั ยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มาเป็ น
วิทยากรและพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอวิจัยในชั้นเรียน และมีการประชุมประเมินผลพิจารณาข้อเสนอ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อรับทุนในครั้งนี้ด้วย
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มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement
Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2560 ดาเนินการต่อเนื่องจากการทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 เป็ นการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 ดังนั้นใน
ครั้งนี้จะเป็นการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การพิจารณาเรื่อง บันทึกการแก้ไขผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์บุญสนอง เภาคา ผู้สอนรายวิชา รศ 2208209 กฎหมายอาญา 1:
ภาคทั่ว ไป ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่า
กาหนด จึงขอส่งผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
น.ส.อังศุมา ประจาเขตต์ คะแนนเก็บ 46 คะแนน ปลายภาค 14 คะแนน
รวม 60 คะแนน ได้เกรด C
นายศักดิ์ดา คาสาลา คะแนนเก็บ 54 คะแนน ปลายภาค 18 คะแนน รวม
72 คะแนน ได้เกรด B
น.ส.นภาลัย คาหวาน คะแนนเก็บ 34 คะแนน ปลายภาค 16 คะแนน รวม
50 คะแนน ได้เกรด D
น.ส.สุรีย์ภรณ์ พละเงิน คะแนนเก็บ 32 คะแนน ปลายภาค 18 คะแนน
รวม 50 คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติผลการเรียน เนื่องจากคะแนนสอบปลายภาคไม่ตรง
กับคะแนนในกระดาษคาตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว จึงขอสอบถาม อาจารย์บุญสนอง เภาคา ในเรื่อง
คะแนนก่อน
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2. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ผู้สอนรายวิชา ภอ 2102216 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่า
กาหนด จึงขอส่งผลการเรียนของ น.ส.ภัทราภรณ์ น้อยสกุล คะแนนเก็บ 62 คะแนน ปลายภาค 16
คะแนน รวม 75 คะแนน ได้เกรด B+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
3. อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ ผู้ ส อนรายวิ ช า 2104103 การสนทนา
ภาษาญี่ปุ่น 1 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด จึงขอ
ส่งผลการเรียนของ นายวัชรพงศ์ เชื้อคา คะแนนเก็บ 50 คะแนน ปลายภาค 13 คะแนน รวม 63
คะแนน ได้เกรด C
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4.3 การพิจารณาเรื่อง การขอแก้ไขผลการเรียน X, I โดยคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส.), I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4.4 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึ กษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2/2558, 2/2559, ภาคฤดูร้อน/2559 และ 1/2560
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคพิ เ ศษ ปี ก ารศึ ก ษา
2/2558, 2/2559, ภาคฤดูร้อน/2559 และ 1/2560 แล้วมีมติให้มีการทบทวนผลการเรียน ดังนี้
ล าดั บ ที่ 4 รายวิ ช า 2102101-1 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ผู้ ส อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุว รรณา พันแสง ชี้แจงว่า นักศึกษาขอเปิดรายวิช า แต่ไม่ลงทะเบียน จึงไม่มี
รายชื่อในระบบ ทาให้อาจารย์ส่งผลการเรียนไม่ได้ ที่ประชุมจึงให้อาจารย์ผู้สอนทาบันทึกข้อความ
ชี้แจงเพื่อเป็นหลักฐาน
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ล าดั บ ที่ 438 ศท 0011204-5 ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อสาร ผู้ ส อน ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สุวรรณา พัน แสง มีผลการเรียนเป็น E จานวน 11 คน เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้า
ห้องเรียน
ลาดับที่ 519 ศท 0022202-5 สังคมและวัฒนธรรมไทย ผู้สอน รศ.ดร.เอื้อม
ทิพย์ ศรีทอง มีผลการเรียนเป็น E จานวน 12 คน เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าห้องเรียน
ล าดั บ ที่ 549 ศท 0022202-5 สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ผู้ ส อน อาจารย์
จุฑามาศ พรรณสมัย มีผลการเรียนเป็น E จานวน 9 คน เนื่องจากนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน
ล าดั บ ที่ 568 ศท 0033012-1 การเขีย นเพื่อ การสื่ อสาร ผู้ ส อน ผศ.ทั ศนี ย์
กระต่ายอินทร์ มีผลการเรียนเป็น E จานวน 6 คน เนื่องจากนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน
ลาดับที่ 597 ศท 0033015-1 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ผู้สอน
อาจารย์ศิริพันธ์ โรจนุตมะ มีผลการเรียนเป็น E จานวน 11 คน เนื่องจากเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่ลงเรียนสมทบ
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาบันทึกข้อความ
ชี้แจงเหตุผลในรายวิชาที่มีปัญหา เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ต่อไป
4.5 การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผู้ ส อนนักศึกษาภาคปกติ ปี
การศึกษา 2/2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2560
มีมติอนุมัติผู้สอน แต่หากสาขาวิชาใดมีการปรับเปลี่ยนให้ทาบันทึกข้อความชี้แจงมายังงานวิชาการ
ด้วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ส่งรายงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า อาจารย์ท่าน
ใดที่ขอทุนวิจัยเพื่อพั ฒนากระบวนการเรียนรู้แล้วยังไม่ส่งรายงานผลการวิจัย ขอให้เร่งดาเนินการส่ง
รายงานให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถ้าไม่เช่นนั้นจะต้องคืนเงินที่ขอเบิกไปแล้วในงวด
ที่ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.2 จัดงานปีใหม่สาหรับนักศึกษา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
กิจ การนั กศึกษาจะจั ดงานปี ใหม่ให้ นักศึกษา ในวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 11.30 น. จึงขอ
ของขวัญสาหรับจับฉลากให้นักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 เลื่อนการประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเ ศษ รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ แจ้งให้ ทราบว่ า ในการ
ประชุมหั ว หน้าภาค-หั ว หน้าสาขาวิช า ครั้งที่ 1/2561 กาหนดประชุมคือวันที่ 3 มกราคม 2561
เนื่ องจากเป็ น ช่ ว งวัน หยุ ดหลายวันไม่ส ามารถดาเนิน การเรื่ องเอกสารได้ทั น จึงขอเลื่ อนเป็น 10
มกราคม 2561 และประชุมคณะกรรมการประจาคณะเลื่อนไปในสัปดาห์ถัดไป คือวันที่ 17 มกราคม
2561
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ติดตามเรื่องการปรับปรุงอาคารศิลปกรรม
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม หัวหน้า สาขาวิชาศิลปกรรม สอบถามว่า ในเรื่องการ
ปรั บ ปรุงอาคารศิลปกรรมยั งไม่มีการดาเนินการปรับปรุงเลย จึงขอให้คณะติดต่อสอบถามความ
คืบหน้ากับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ และคณะจะดาเนินงานติดตามความคืบหน้าให้
เลิกประชุม เวลา 15.40 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

