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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. อาจารย์ชลิดา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์สุธินี
5. ผศ.สุวรรณา
6. อาจารย์สาธิตา
7. อาจารย์วิภาศิริ
8. อาจารย์ชญานุตม์
9. อาจารย์สุกัญญา
10. อาจารย์เสน่ห์
11. อาจารย์สุภาสิณี
12. อาจารย์เกียรติรัตน์
13. อาจารย์วีรวิชญ์
14. อาจารย์อังคณา
15. อาจารย์วันวิสา
16. อาจารย์เบญจพร
17. นางภัคจิรา
18. นางสุภรัตน์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์

ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
พันแสง
สังข์พงษ์
แจ้งแสงทอง
บุญพระเกศ
ทองแห้ว
เทียมดี
คุ้มไพรี
หุ่นสุวรรณ์
บุญส่ง
อุดมพันธ์
แย้มกระจ่าง
บุญสยมภู
แท่นทอง
เครือวงษา

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

บริสุทธิ์
ไปราชการ
ทรัพย์รวงทอง ติดประชุม
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เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม 2559 –

เดือนมีนาคม 2560
อาจารย์ช ลิด า แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม
2559 – มีนาคม 2560 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนิ นการแล้ ว 13 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ
- 25 มี.ค. 60 จะจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอื่นๆ สาหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน 41,500 บาท
- 22-23 พ.ค. 60 จะจัดกิจกรรมเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ
และศึกษาดูงาน งบ บ.กศ. จานวน 119,860 บาท
รัฐประศาสนศาสตร์
ด าเนิ น การแล้ ว 8 โครงการ
กาลังจะดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
- ต้ น เดื อ นเมษายน 2560 จั ด กิ จ กรรมกี ฬ าสานสั ม พั น ธ์ ช าวรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท
- 20-21 มี . ค. 60 จั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและสั ม มนาหลั ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ งบแผ่นดิน จานวน 65,500 บาท
- 23-24 มี . ค. 60 จั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและสั ม มนาหลั ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 82,500 บาท
ภาษาไทย
ด าเนิ น การ 2 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ ดังนี้
- 22 มี. ค. 60 จัดกิจกรรมภาษาไทยอาสาพัฒ นาชุมชน งบแผ่ นดิน
จานวน 10,000 บาท
- 2-7 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย งบแผ่นดิน จานวน 35,000
บาท
- 18-19 มี . ค. 60 จั ด กิ จ กรรมสั ม มนาการสอนภาษาไทยในระดั บ
มัธยมศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 40,000 บาท
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- จัด มี.ค. 60 จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบ
แผ่นดิน จานวน 12,000 บาท
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ด าเนิ น การ 4 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ
- 18, 19, 24 มี. ค. 60 จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท (ทาเรื่องเบิกจ่ายแล้ว)
- 29 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ งบ บ.กศ. จานวน
10,000 บาท
ภาษาจีน
ดาเนินการแล้ว 5 โครงการ
- ไตรมาส 4 จัดกิจกรรมโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK งบ
แผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
งานกิจการนักศึกษา
ด าเนิ น การแล้ ว 2 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
- 22 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม งบแผ่นดิน จานวน
8,500 บาท
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ด าเนิ น การแล้ ว 3 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ
- 29 มี. ค. 60 จัดกิจกรรมการประกวดสุ นทรพจน์แข่งขันร้องเพลง
ภาษาอังกฤษและการแสดงละคร งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- เดือน มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครุ บุคลากรทางการศึกษา
งบแผ่นดิน จานวน 25,000 บาท
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ด าเนิ น การแล้ ว 4 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
- เดือน พ.ค. 60 จัดกิจกรรมค่ายอบรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- เดือน ก.ค. 60 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบแผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
- 29 มี .ค. 60 จัดกิจกรรมงานแสดงผลงานทางศิล ปวัฒ นธรรมของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 สาขา งบแผ่นดิน จานวน 36,000 บาท
- 29 มี . ค. 60 จั ด กิ จ กรรมงานแสดงผลงานทางวิ ช าการและ
ศิล ปวัฒ นธรรมของนั กศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ) งบ บ.กศ. จานวน
27,500 บาท
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การปกครองท้องถิ่น
ด าเนิ น การแล้ ว 5 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ
- 24-25 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมสหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น งบ
แผ่นดิน จานวน 92,100 บาท
- 15 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 งบ บ.กศ. จานวน
18,000 (กาลังเบิกจ่าย)
ดนตรีศึกษา
ด าเนิ น การแล้ ว 2 โครงการ
และกาลังดาเนินการ 5 โครงการ
- จัดหาวัสดุการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา งบแผ่นดิน
จานวน 36,000 บาท
- ชุ ด ปฏิ บั ติ การผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรมทางการสอนดนตรี ศึก ษาส าหรั บ
นักศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 471,800 บาท
- ชุดเครื่องปฏิบัติการกระทบสาหรับวงโยธวาทิต งบแผ่นดิน จานวน
235,000 บาท
- ชุดปฏิบัติการวงดนตรีราวงย้อนยุค งบแผ่นดิน จานวน 485,000
บาท
- ตู้ ข ยายสั ญ ญาณเสี ย งเครื่ อ งดนตรี ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ การแสดงดนตรี
กลางแจ้ง งบแผ่นดิน จานวน 468,000 บาท
สังคมศึกษา
กาลังดาเนินการ 9 โครงการ
- เดือ น พ.ค. 60 จั ด กิจ กรรมเสริม สร้ า งความรู้ด้ า นเทคโนโลยี งบ
แผ่นดิน จานวน 8,000 บาท
- 8 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมความรู้อาเซียนสู่ชุมชน งบแผ่นดิน จานวน
18,300 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- เดือน มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึ กษา
(พัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา) งบแผ่นดิน จานวน 40,000 บาท
- 4-5 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไทเบิ้ง
งบแผ่นดิน จานวน 12,000 บาท
- 4-6 เม.ย. 60 จัดกิจกรรมเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริ งบ บ.กศ. จานวน 30,620 บาท
- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน งบ
บ.กศ. จานวน 33,680 บาท
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- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
งบ บ.กศ. จานวน 20,500 บาท
- เดือน พ.ค. 60 จัดกิจกรรมเสริมส้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ งบ
บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
- 21 มี. ค. 60 จัดกิจกรรมเส้ นทางสู่ครูมืออาชีพ งบ บ.กศ. จานวน
20,000 บาท
นิติศาสตร์
ด าเนิ น การแล้ ว 4 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
- 22-29 มี . ค. 60 จั ดกิ จ กรรมโครงการอบรมและพั ฒ นาศัก ยภาพ
นักศึกษาในการทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- 30-31 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมห้องปรึกษากฎหมาย งบแผ่นดิน จานวน
40,000 บาท
- 8-10 มี . ค. 60 จัดกิ จกรรมโครงการอบรมพัฒ นาการสอบความรู้
ความสามารถทั่วไป (ทดลองความรู้ฯ ภาค ก) งบ บ.กศ. จานวน 21,000 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเนื่อง
ในวันรพี งบ บ.กศ. จานวน 12,000 บาท
ศิลปกรรม
ด าเนิ น การแล้ ว 2 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
- 27-28 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมวิจัยทางศิลปะและการออกแบบกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาษาญี่ปุ่น
ด าเนิ น การแล้ ว 2 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
- 27 ม.ค. 60 และ 10 ก.พ. 60 จะดาเนินการโครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเด็กและเยาวชน งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- 29 มี . ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น งบ
แผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- 6 มี.ค. 60 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งบ
แผ่นดิน จานวน 12,000 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- 3 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน
9,000 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
งานวิชาการ
ด าเนิ น การแล้ ว 7 โครงการ
และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
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- 1 เม.ย. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมวิธีการสอนแก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
และภาษาจีน งบแผ่นดิน จานวน 22,000 บาท
- กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบ กศ.บป. จานวน 219,900 บาท (ติดปัญหาเรื่องแบบ)
1.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้าง และต่อสัญญาจ้างของพนักงานงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2559
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อนไข การทาสั ญ ญาจ้ าง และต่ อสั ญญาจ้า งของพนัก งานงานในสถาบั นอุด มศึ กษา สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2559 ให้อาจารย์ดูในบทเฉพาะกาล ในข้อ 9 และ ข้อ 10(ก) และ
ควรต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในการต่อสัญญาจ้าง เตรียมผลงานที่ต้องเข้าเกณฑ์ ตามประกาศของ
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 และถ้าอาจารย์ท่านใดได้ตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์แล้ว จะได้ต่อสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี
1.3 การส่ ง แบบลงนามข้ อ ตกลง และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 –
31 มีนาคม 2560)
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท ราบว่า ให้ส่ง
แบบลงนามข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ข้าราชการ/พนั กงานสายผู้ สอน รอบการ
ประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ภายในวันที่ 30 มีนาคม
2560 ที่ สุภรัตน์ เครือวงษา เป็นผู้รวบรวม โดยหัวหน้าสาขาวิชาจะตรวจสอบ และให้ คะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 เวลา
09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง และดาเนินการส่งสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2560
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1.4 สารวจรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร
สายครุศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ช ลิ ด า แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่ า ให้
หัวหน้าสาขาวิชาส่งรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษ์หลั กสูตร สายครุศาสตร
บัณฑิต และหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ (การปกครองท้องถิ่น, ศิลปกรรม) เพื่อจะนามาดาเนินการทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ ห้องวิชาการ
1.5 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสาขา)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หน้าที่
ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสาขา) คือ ดาเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาโดยพิจารณาจาก มคอ.
3 และ มคอ.5 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านใน มคอ.2 และ จัดทารายงานการ
ดาเนินงานสรุปในที่ประชุมและเป็นข้อมูลสาหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ให้สาขาวิชา
สารวจวิชาไว้ล่วงหน้า ว่าวิชาใดยังไม่ได้ทวนสอบ เพื่อจะได้ดาเนินการ
1.6 สาขาวิชาครุศาสตร์ ที่ยังไม่ไ ด้ส่งการปรับแผนการเรียน ของนักศึกษา
รหั ส 57-60 ตามแผนเยี ย วยาของคณะครุ ศ าสตร์ ใ นรายวิ ช า ปรั ช ญาทางการศึ ก ษา และ
จรรยาบรรณ ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่ า ให้
สาขาวิชาสายครุศาสตร์ส่งแผนการเรียน สาขาวิชาที่ส่งแล้วคือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. สาขาวิชาที่ยังไม่ได้
ส่งคือ สังคมศึกษา, ภาษาไทย และดนตรีศึกษา
อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. มีข้อ
สงสัยว่า มีปัญหารหัสตรงกันและให้เป็นวิชาบังคับเลือก และยังหาข้อสรุปไม่ได้ ครุศาสตร์จึงขอไป
ศึกษาหาข้อสรุปก่อน
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ ทราบว่า ขอ
ประสานกับคณะครุศาสตร์ก่อน
1.7 กาหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
กาหนดการปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม 1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงขอเชิญอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านเข้าร่วมงานในช่วงเวลา 11.30 น.
– 12.15 น.
1.8 ประกาศคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เรื่ อ ง การรั บ สมั ค ร
ประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา 2560
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
ให้หัวหน้าสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่สนใจต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มี
ความเป็นผู้นา และมีความรับผิดชอบ ติดต่อขอรับใบสมั ครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 2/103 อาคาร 2 ในวันที่ 13-29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. (ยกเว้น วัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1.9 หลั ก เกณฑ์ และอั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบการพิ จ ารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
ได้จัดทาเล่มหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค แจกเพื่อให้สาขาวิชาใช้เป็นเกณฑ์
ในการดาเนินการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
1.10 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีค่าใช้จ่ายในลักษณะการฝึกอบรม สัมมนา, การโฆษณา ประชาสัมพันธ์, การจ้าง
ที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
ได้จัดทาเล่มหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ค่าใช้จ่ ายในลั กษณะการฝึ กอบรม สั มมนา, การโฆษณา ประชาสั มพันธ์, การจ้างที่ปรึกษา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ แจกเพื่อให้สาขาวิชาใช้เป็นเกณฑ์ในการดาเนินการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้อง
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ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะจะ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560
ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งนักศึกษาด้วยให้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคน
3.2 แผนด าเนิน งานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ขอแก้ไข
กาหนดการ การจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559 KM
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จะจัดทาคู่มือในเดือนพฤษภาคม 2560
3.3 แผนด าเนิน งานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านงานวิจัย (การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ขอแก้ไข
กาหนดการ การจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559 KM
ด้านงานวิจัย (การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน) จะดาเนินการรวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที่
ดี ในเดือนพฤษภาคม 2560
3.4 การเรียนการสอนของอาจารย์ Jame Pridmore
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษได้ประชุมแล้ว มีมติแก้ไขปัญหาโดยให้ อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์ สอนต่อจากอาจารย์
Jame Pridmore
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3.5 การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ สุ ธิ นี วงศ์ วั ฒ นานุ กุ ล หั ว หน้ า ภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ ขอแก้ ไ ขชื่ อ
งานวิจัย แต่จะแจ้งในภายหลัง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ท ราบว่า คณะได้
จัดทา (ร่าง) ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณา (ร่าง) ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแก้ไขดังนี้
1. ในระดับสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 1 ให้แก้ไขเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตร
วางแผนและจัดทาแผนเพื่อทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอน
2. ในระดับสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 4 ให้แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษา
ประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่กาหนด โดยประเมินภายใน 2 สัปดาห์ “หลังสิ้นสุดการ
สอบปลายภาคการศึกษา”
3. ในระดับสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 5 ให้แก้ไขเป็น อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผล
การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ภายใน 30 วัน แล้ว
ส่งผลการประเมินต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
4. ในระดับสาขาวิชา ขั้นตอนที่ 6 ให้แก้ไขเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประมวลผล และรายงานแนวทางการปรับปรุงเพื่อเสนอต่อภาควิชา และคณะ ตามลาดับ ภายใน 2
สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียน
5. ให้ ส าขาวิ ช าจั ด ประชุ ม ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา และก่ อ นปิ ด ภาค
การศึกษา และจะต้องจัดทารายงานการประชุมของหลักสูตร โดยให้มีเรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน” ด้วย
4.2 (ร่าง) กาหนดการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปี
การศึกษา 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ
จังหวัดนครนายก
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
(ร่าง) กาหนดการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2559 ตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก ขอให้
สาขาวิชารวบรวมเกรดส่งภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้เรียบร้อยพร้อมการทวนสอบ
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.3 (ร่าง) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
(ร่าง) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณา (ร่าง) คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการแก้ไขดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ปรับ อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน เป็น
ประธานกรรมการ และเพิ่ม อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ปรับ ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ เป็น
ประธานกรรมการ และเพิ่ม อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย เป็นกรรมการ
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปรับ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ เป็นประธาน
กรรมการ, อาจารย์ ช ญานุ ต ม์ บุ ญ พระเกศ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร และเพิ่ ม ผศ.สุ นิ ศ า
ธรรมาวิวัฒน์ เป็นกรรมการ
4. สาขาวิชาภาษาจีน ปรับ อาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และเพิ่ม อาจารย์ภูเทพ ประภากร เป็นกรรมการ
5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ปรับ ผศ.วันดี เภาคา เป็นประธานกรรมการ
และเพิ่ม อาจารย์ธัญชนา ชัยวิรัตน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. สาขาวิ ช าศิล ปกรรม ปรั บ อาจารย์ ดร.จุติ รัช อนุ กูล เป็นประธาน
กรรมการ และอาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม เป็นกรรมการและเลขานุการ
7. สาขาวิชานิติศาสตร์ เพิ่ม อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ เป็นกรรมการ
8. สาขาวิชาสังคมศึกษา ปรับ อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ และอาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
9. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แก้ไข รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปรับ อาจารย์อังคณา อุดมพันธ์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
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11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพิ่ม อาจารย์ ดร.
สมชาย วัช รปั ญญาวงศ์ เป็ น ประธานกรรมการ, อาจารย์ศศิลั กษณ์ รอดโพธิ์ทอง เป็นกรรมการ,
อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน เป็นกรรมการ, อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร เป็นกรรมการ และปรับ ผศ.
สุวรรณา พันแสง เป็นกรรมการและเลขานุการ
12. แก้ไขวันที่สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
13. ผู้ช่วยเลขานุการทุกสาขาวิชา จะเป็นเจ้าหน้าที่ แต่คณะขอประชุม
พิจารณาก่อน
4.4 (ร่ าง) ก าหนดการประเมิ นคุ ณภาพในระดั บหลั กสู ตร ปี การศึ กษา 2559
ระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
(ร่ า ง) ก าหนดการประเมิ นคุ ณภาพในระดั บหลั กสู ตร ปี การศึ กษา 2559 ระหว่ างวั นที่ 17 – 28
กรกฎาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณา (ร่าง) กาหนดการประเมินคุณภาพในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560 มีการแก้ไขดังนี้
1. สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) กาหนดตรวจประเมินในวันที่ 20
กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 ดังนั้นสาขาวิชาขอนัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาก่อน และ
จะแจ้งภายหลัง
2. สาขาวิช าภาษาญี่ปุ่น เป็นวันตรวจประเมินเป็นวันที่ 28 กรกฎาคม
2560 เวลา 09.00-16.30 น.
3. สาขาวิช านิ ติศาสตร์ เป็น วันตรวจประเมิ นเป็ นวันที่ 25 กรกฎาคม
2560 เวลา 09.00-16.30 น.
4. สาขาวิชาศิลปกรรม กาหนดตรวจประเมินในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-16.30 ดังนั้นสาขาวิชาขอนัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาก่อน และจะแจ้งภายหลัง
5. สาขาวิชาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ากว่า 3.01 ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาจีน, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.), สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาศิลปกรรม ชุด
คณะกรรมการประเมินเป็นผู้ประเมินภายใน
6. สาขาวิชาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากกว่า 3.01 ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาไทย, สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (ศศ.บ.), สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ),
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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และสาขาวิชานิติศาสตร์ ชุดคณะกรรมการประเมินเป็นผู้ประเมิน จากภายนอก และสาขาวิชาต้องส่ง
รายชื่อภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดสอบภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ศูนย์
ภาษาจะมีการจัดสอบภาษาอังกฤษ ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ภาษา อาคาร 16 ชั้น 4
5.2 การยกเว้นค่าเทอม
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ให้
หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งให้นักศึกษาที่มีเกรด 4.00 ในปีการศึกษา 1/2559 หรือได้รับรางวัลต่างๆ ให้นา
หลั ก ฐานแนบส่ ง ภายในวั น ที่ 31 มีน าคม 2560 ที่ง านกิ จการนั กศึก ษา เพื่อ ยกเว้น ค่าเทอม ในปี
การศึกษา 1/2560 โดยมีหลักฐานดังนี้
1. ใบผลการเรียน
2. ใบลงทะเบียน
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาบัตรนักศึกษา
5.3 สมุดกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ใน
สมุดกิจกรรมให้มีกิจกรรมของคณะ 20 กิจกรรมขึ้นไป
5.4 การแต่งกายของนักศึกษา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ให้
หัวหน้าสาขาวิชาดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายนักศึกษาด้วย ไม่ใส่เข็มขัด
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

