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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์สุธินี
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ ดร.สมชาย
8. อาจารย์สาธิตา
9. อาจารย์วิภาศิริ
10. อาจารย์ชญานุตม์
11. อาจารย์สุกัญญา
12. อาจารย์ชนิตตา
13. อาจารย์เกียรติรัตน์
14. อาจารย์คมกริช
15. อาจารย์สุริยะ
16. อาจารย์วันวิสา
17. นางภัคจิรา
18. นางสุภรัตน์
19. ผศ.สุวรรณา
20. อาจารย์เบญจพร
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์นิเวศ
2. อาจารย์อรวรรณ

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
ทรัพย์รวงทอง
วัชรปัญญาวงศ์
สังข์พงษ์
แจ้งแสงทอง
บุญพระเกศ
ทองแห้ว
โชติช่วง
หุ่นสุวรรณ์
บุญเขียว
หาญพิชาย
แย้มกระจ่าง
แท่นทอง
เครือวงษา
พันแสง
นวลประเสริฐ

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

เผื่อนทิม
ติดภารกิจ
ด่านวราวิจิตร ไปราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ปี 2560
ประธานที่ประชุม แจ้งให้ทราบว่า จากการจัดทาหลั กสู ตร ปีการศึกษา
2560 นั้น ได้มีการประชุมเกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ประจาในหลักสูตร โดยมีข้อสรุปดังนี้ กาหนดให้
ลาดับที่ 1-5 จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และในลาดับถัดไปจะเป็นอาจารย์ในสังกัดหลักสูตร
1.2 ข้อมูลการจัดทาร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565
(สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาดว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาข้อมูลการจัดทาร่างแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565 (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาด
ว่าจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย (แทน) หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ขอ
แก้ไขข้อมูล ปีการศึกษา จากจะศึกษา 2561 แก้ไขเป็ น จะสาเร็จ 2561 ของ อาจารย์อังคณา อุดม
พันธ์ และ ว่าที่ ร.ต.อ.สุริยะ หาญพิชัย
อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ขอแก้ไขข้อมูล จะ
ศึกษา 2565 แก้ไขเป็น จะศึกษา 2564
1.3 ข้อมูลการจัดทาร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565
(สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาข้อมูลการจัดทาร่างแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565 (สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ วิภ าศิริ แจ้งแสงทอง หั ว หน้าสาขาวิช าภาษาอังกฤษ ค.บ. ขอ
แก้ไขข้อมูล จาก ผศ. ปี 2565 แก้ไขเป็น ผศ. ปี 2563 ของ อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ขอแก้ไข
ข้อมูล จาก ผศ. ปี 2561 แก้ไขเป็น ผศ. ปี 2562 ของ อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
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1.4 ข้อมูลการจัดทาร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565
(สายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาข้อมูลการจัดทาร่างแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565 (สายวิชาการ) คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม ถ้าอาจารย์ท่านใดต้องการอบรมในเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งคณะได้
1.5 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม 2559 –
เดือนพฤษภาคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม
2559 – พฤษภาคม 2560 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ดาเนินการแล้ ว 15 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- 22-23 พ.ค. 60 จะจัดกิจกรรมเข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ
และศึกษาดูงาน งบ บ.กศ. จานวน 119,860 บาท
รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ กาลังจะดาเนินการ 5
โครงการ ดังนี้
- ปลายเดือน มิ.ย. 2560 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 55,000 บาท
- รอเบิ ก เงิ น กิ จ กรรมจั ด หาชุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 203,500 บาท
- รอเบิ ก เงิ น กิ จ กรรมจั ด หาป้ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 1,200 บาท
- 15-16 พ.ค. 60 จัดจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการปกครองของไทย
งบ กศ.บป. จานวน 55,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- 7-8 มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 งบ กศ.บป. จานวน 59,950 บาท
ภาษาไทย ดาเนินการ 5 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 5 โครงการ
ดังนี้
- เดือน ก.ค. 60 จัดกิจกรรมสานฝันฉันจะเป็นครูภาษาไทย งบแผ่นดิน
จานวน 18,000 บาท

4
- เดือน มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน งบแผ่นดิน
จานวน 10,000 บาท
- เดือน พ.ค. 60 จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบ
แผ่นดิน จานวน 12,000 บาท
- กิจ กรรมดาเนินงานสาขาวิช าภาษาไทย จะจัดซุ้มแสดงความยินดี
บัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 42,737 บาท ต้องเลื่อนเนื่องจากกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมี
การเปลี่ยนแปลง
- ไตรมาส 4 จัดจะกิจกรรมพัฒ นาหลักสู ตรสาขาวิช าภาษาไทย งบ
บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการ 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 5
โครงการ ดังนี้
- เดือน ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ งบ บ.กศ.
จานวน 3,000 บาท
- เดือน ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน งบ บ.กศ. จานวน
3,000 บาท
- เดือน ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒ นาบุคลิ กภาพ งบ บ.กศ.
จานวน 7,500 บาท
- กิจกรรมจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 5,000 บาท
ต้องเลื่อนเนื่องจากกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมีการเปลี่ยนแปลง
- เดือน ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยศิษย์เก่า งบ บ.กศ.
จานวน 5,100 บาท
ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- เดือน ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
งบแผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
- เดื อ น ก.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมโครงการปรั บ พื้ น ฐาน งบ บ.กศ.
จานวน 2,600 บาท
- เดือน ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
งบ บ.กศ. จานวน 19,000 บาท
- เดือน ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัด
ระดับภาษาจีน งบ บ.กศ. จานวน 10,200 บาท
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งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4
โครงการ ดังนี้
- เดือน มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ งบแผ่นดิน จานวน 65,000 บาท
- เดื อ น มิ . ย. 60 จะจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม แข่ง ขั น ทั ก ษะวิช าการ งบ
แผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- เดือน มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครุ บุคลากรทางการศึกษา
งบแผ่นดิน จานวน 25,000 บาท
- เดือ น มิ . ย. 60 จะจั ดกิจ กรรมค่ายภาษาอัง กฤษส าหรั บนัก ศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ชั้นปีที่ 1 งบ บ.กศ. จานวน 114,400 บาท
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
- เดือ น มิ. ย. - ก.ค. 60 จัดกิจ กรรมปรับพื้ นฐานภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบแผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
- เดือน พ.ค. – มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สู่ประชาคมอาเซียนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ งบแผ่นดิน จานวน 15,000 บาท
- เดือน ก.ค. 60 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ งบ บ.กศ. จานวน 280,000 บาท (ไปประเทศอินโดนีเซีย)
การปกครองท้องถิน่ ดาเนินการแล้ว 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- 25-26 พ.ค. 60 จะจัดกิจกรรม รป.บ.จิตอาสา งบ บ.กศ. จานวน
84,000 บาท
ดนตรีศึกษา ดาเนินการแล้ว 9 โครงการ และกาลังดาเนินการ 2 โครงการ
ดังนี้
- กิ จ กรรมชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารวงดนตรี ปี่ พ าทย์ ดึ ก ด าบรรพ์ งบแผ่ น ดิ น
จานวน 992,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 874,000 บาท คงเหลือ 118,700 บาท ต้องดาเนินการส่งคืน
มหาวิทยาลัย
- ชุ ด ปฏิ บั ติ การผลิ ต สื่ อ นวั ต กรรมทางการสอนดนตรี ศึก ษาส าหรั บ
นักศึกษา งบแผ่นดิน จานวน 471,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 462,100 บาท คงเหลือ 9,700 บาท ต้อง
ดาเนินการส่งคืนมหาวิทยาลัย
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- ชุดเครื่องปฏิบัติการกระทบสาหรับวงโยธวาทิต งบแผ่นดิน จานวน
235,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 233,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท ต้องดาเนินการส่งคืนมหาวิทยาลัย
- ชุดปฏิบัติการวงดนตรีราวงย้อนยุค งบแผ่นดิน จานวน 485,000
บาท เบิกจ่ายแล้ว 484,700 บาท คงเหลือ 300 บาท ต้องดาเนินการส่งคืนมหาวิทยาลัย
- ตู้ ข ยายสั ญ ญาณเสี ย งเครื่ อ งดนตรี ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ การแสดงดนตรี
กลางแจ้ง งบแผ่นดิน จานวน 468,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 465,200 บาท คงเหลือ 2,800 บาท ต้อง
ดาเนินการส่งคืนมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมโครงการแสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 7,000
บาท ต้องเลื่อนเนื่องจากกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมีการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย-สากล งบ บ.กศ.
จานวน 10,000 บาท (ดาเนินการแล้วรอเบิกจ่าย)
สั ง คมศึ ก ษา ก าลั ง ด าเนิ น การ 4 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 4
โครงการ ดังนี้
- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
(พัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา) งบแผ่นดิน จานวน 40,000 บาท
- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน งบ
บ.กศ. จานวน 33,680 บาท ต้องเลื่อนเนื่ องจากกาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมีการ
เปลี่ยนแปลง
- เดือน ส.ค. 60 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
งบ บ.กศ. จานวน 20,500 บาท
- เดือน ก.ค. 60 จัดกิจกรรมเสริมส้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ งบ
บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
นิติศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ
ศิลปกรรม ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- 27-28 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมวิจัยทางศิลปะและการออกแบบกับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (รอเรื่องเบิกจ่าย)
ภาษาญี่ ปุ่ น ด าเนิ น การแล้ ว 4 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 3
โครงการ ดังนี้
- เดื อ น ก.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมปรั บ พื้ น ฐานและระดั บ ความรู้
ภาษาญี่ปุ่น งบแผ่นดิน จานวน 15,000 บาท
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- 29 มี . ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมอบรมภาษาและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ่ น งบ
แผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- 3 ก.พ. 60 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน
9,000 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- กิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ.
จานวน 10,900 บาท (กาลังดาเนินการ)
งานวิชาการ ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบ กศ.บป. จานวน 219,900 บาท (ติดปัญหาเรื่องแบบ)
อาจารย์ ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ ทราบว่า ให้
หัวหน้าสาขาวิชาเตรียมข้อมูลจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2561 ว่าสาขาวิชา
จะจัดกิจกรรมใดบ้าง ภายในเดือน มิถุนายน 2560 และ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 คณบดีจะไป
ประชุมรับทราบยอดเงินในปีงบประมาณ 2561 และจะดาเนินการจัดสรรงบประมาณปี 2561 ให้กับ
สาขาวิชา
1.6 ขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ขั้นตอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านที่ประชุมหัวหน้า
ภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 แล้ว โดยให้สาขาวิชาดาเนินการ
ตามขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้เป็นกระบวนการ คณะจะจัดรวบรวม มคอ.
3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ให้ แล้ ว จะให้ หั ว หน้ า สาขาวิช าลงนามรั บ เอกสาร เพื่ อ ให้ ส าขาวิ ช า
ดาเนินการตามขั้นตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.7 กาหนดการโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา ปี
การศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ The
Chill Resort จังหวัดนครนายก
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ The Chill Resort จังหวัดนครนายก ให้สาขาวิชา
เตรียมเอกสารให้ครบตามที่แจ้งในกาหนดการ
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1.8 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ร่าง ประกาศ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม)
ประจาปีการศึกษา 2560
อาจารย์ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กอง
บริการการศึกษา ได้ทาบันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ร่าง ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (รอบที่ 3 ระบบเพิ่มเติม) ประจาปี
การศึกษา 2560 เนื่องจากผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บางสาขาวิชายังมีจานวน
ไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 จึงขอเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ดังนี้
- สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)
16 คน
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี)
20 คน
- สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี)
20 คน
อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) แจ้งจานวน
นักศึกษาตามแผนที่มหาวิทยาลัยประกาศของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) จาก 40 คน ขอปรับเป็น
60 คน มีนักศึกษาเข้า 44 คน ทาให้มีนักศึกษาขาดอยู่ 16 คน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ให้
สาขาวิชาทาบันทึกข้อความ ขอปรับแผนการรับนักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยด่วน
1.9 การเปลี่ยนแปลงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จากในเดือน สิงหาคม
2560 เลื่อนไปในเดือน พฤศจิกายน 2560
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.

2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสายครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต และสาขาวิ ช าภาษาจี น
หลักสูตรปรับปรุงปี 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หลักสูตร
สายครุศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ ค.บ., สังคมศึกษา, ดนตรีศึกษา, ภาษาไทย) และหลักสูตรปรับปรุง
(ภาษาจีน) ได้เข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
3.2 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสาขาวิชา)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ได้จัดทา
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ระดับสาขาวิชา) เรียบร้อยแล้ว
3.3 สาขาวิชาครุศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ส่งการปรับแผนการเรียน ของนักศึกษา รหัส
57-60 ตามแผนเยียวยาของคณะครุศาสตร์ในรายวิชา ปรัชญาทางการศึกษา และจรรยาบรรณ
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า สาขาวิชาครุ
ศาสตร์ ที่ยังไม่ได้ส่งการปรับแผนการเรียน ของนักศึกษา รหัส 57-60 ตามแผนเยียวยาของคณะครุ
ศาสตร์ในรายวิชา ปรัชญาทางการศึกษา และจรรยาบรรณ คณะครุศาสตร์ให้นักศึกษาลงสมทบ ไม่มี
การปรับรายวิชา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการปรับปรุงการดาเนินงานระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 หลักสูตร
ประธานที่ป ระชุม แจ้งให้ทราบว่า ให้ หัวหน้าสาขาวิช าจัดทารายงานผลการ
ปรับปรุงการดาเนินงานระดับหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ของสาขาวิชา เพื่อเป็นการติดตามการดาเนินงานของสาขาวิชา ให้ส่งภายในวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ที่ สุภรัตน์ เครือวงษา ส่งเป็นไฟล์ และเอกสาร
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
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4.2 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษา
ที่ 1/2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้หัวหน้าสาขาวิชาใช้เป็นแนวทางในการจัดอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.3 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชา
ศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
ค าสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการรายวิ ช าศึ กษาทั่ วไป คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวนและจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณา คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแก้ไขดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย ผศ.มานิตา ศรีสาคร ตัดออก
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แก้ไข Mr.Mark Edward Buck และเพิ่ม
อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์, อาจารย์วรรณวิษา ปั้นคุ้ม, Mr.Stephen Peter Caley
3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น เพิ่ม ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์, Ms.Tomoka Nagase
4. กลุ่มภาษาจีน เพิ่ม อาจารย์ภูเทพ ประภากร, Ms.Xu Jinmei
5. กลุ่มมนุษยศาสตร์ รายวิชา การรู้สารสนเทศ แก้ไข อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง เป็น อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
6. กลุ่มมนุษยศาสตร์ รายวิชา ชีวิตกับดนตรี อาจารย์ธัญชนา ชัยวิรัตน์
7. เพิ่มหน้าที่ “จัดผู้สอน”
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4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้จัดทา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.5 บั น ทึ ก ข้ อความ เรื่ อ ง ขอส่ ง แบบส ารวจผู้ สอนนั ก ศึ กษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กองบริการ
การศึกษาได้จัดทา บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งแบบสารวจผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ให้สาขาวิชาดาเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนในรหัสอื่นๆ ก่อน ยกเว้น รหัส 60 เนื่องจาก
รายวิชายังไม่แน่นอน
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.6 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสาขาวิชา)
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
จั ด ท าค าสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสาขาวิชา)
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.7 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับคณะ)
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
จั ด ท าค าสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับคณะ)
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
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4.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดขอบข่ายภาระงาน และ
เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจาซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
กาหนดขอบข่ายภาระงาน และเกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ประจาซึ่งดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2560 จะใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมินการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
4.9 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
5/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ แจ้ งให้ ท ราบว่า ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ งที่ 5/2560 เมื่ อวั นที่ 17
พฤษภาคม 2560 นั้น ที่ประชุมมีมติให้คณะทบทวนการให้ผลการเรียนของอาจารย์ ดังนี้
- อาจารย์ James Pridmore รายวิ ชา ศท 0011011 สถานการณ์ โลก
ปัจจุ บั น หมู่เรี ยน 561345701 ภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ), 571345701 ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- อาจารย์ James Pridmore รายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร หมู่เรียน 581153201 ดนตรีศึกษา, 561044101 นิเทศศาสตร์, 581153202 ดนตรีศึกษา
- อาจารย์ James Pridmore รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับอุดมศึกษา หมู่เรียน 581340601 ภาษาจีน, 581246401 เทคโนโลยีสารสนเทศ, 581348101
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ที่ประชุมมีมติว่า เนื่องจาก นักศึกษามีจานวนน้อยไม่เหมาะกับการตัดเกรด
แบบอิงกลุ่ม จึงขอให้อาจารย์ James Pridmore ทบทวนวิธีการตัดเกรดใหม่ และฝากให้ อาจารย์ ดร.
สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ประสานงานด้วย
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า รายวิชาที่ขอ
แก้ไขผลการเรียน X (ขส.) I (ร.) มีการทบทวนดังนี้
- อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น รายวิชา ดน 2107122 ประวัติศาสตร์ดนตรี
ตะวันตก 2 ชี้แจงว่า อาจารย์ลืมส่งแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา และนักศึกษาไม่ติดตามงาน จึงทาให้
เวลาผ่านไปนาน
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติแต่ต้องส่งเอกสารแสดงผลคะแนนของนักศึกษา จึง
ให้อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น ส่งผลคะแนนของนักศึกษาให้กรรมการพิจารณา และแนวทางการส่ง
แก้ไขผลการเรียน X (ขส) I (ร) นั้นต่อไปจะต้องส่งภายในเวลาที่กาหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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- อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม รายวิชา ดน 2107126 ปฏิบัติกีต้าร์ 2 ชี้แจงว่า
นักศึกษายังไม่สามารถปฏิบัตได้ จึงให้นักศึกษาฝึกใหม่และมาแสดงผลงานภายหลัง ทาให้ใช้เวลานานใน
การส่งแก้ไขเกรด ขอพิจารณาผลคะแนนอีกครั้ง
ที่ประชุมมีมติว่า ไม่อนุมัติ จึงให้อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม ทบทวนผลการ
เรียนของนักศึกษาใหม่
- ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ รายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน ชี้แจงว่า ในปีการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษาส่งงานไม่ครบ และไม่มีการติดตามเพื่อส่งงานจน
ล่วงเลย จึงทาให้ส่งผลการเรียนล่าช้า และมีการตรวจสอบแล้วนักศึกษาได้ผลคะแนนหลังส่งงานตามที่ได้
แก้ไข
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติ เหตุผลตามที่อาจารย์ได้ชี้แจงแล้ว
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การพิจารณา
บัญชีสรุปผลการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 มีรายวิชาที่มปี ัญหา 9 รายวิชา ดังนี้
- อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา รายวิชา นศ 2201103 กฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา หมู่เรียน 591547501 ผลการเรียนเป็น E จานวน 70 คน, รายวิชา นศ 2201204
กฎหมายเอกเทศสัญญา 1 หมู่เรียน 581547501 ผลการเรียนเป็น E จานวน 29 คน ชี้แจงว่า ข้อสอบ
วิชาทางนิติศาสตร์ จะเป็นข้อสอบ 4 ข้อ 100 คะแนน ซึ่งเป็นปัญหาสาหรับนักศึกษาเป็นอย่างมาก จึง
จะต้องมีเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 25 คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนการเขียนหลักกฎหมาย
10 คะแนน และคะแนนการเขียนวินิจฉัย 15 คะแนน โดยนักศึกษาต้องเขียนข้อสอบให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ถ้านักศึกษาไม่เขียนหลักกฎหมายในคาตอบ อาจารย์จะไม่ตรวจให้
คะแนนเลย
2. แต่ถ้านักศึกษาเขียนหลักกฎหมาย แต่ อาจวินิจฉัยไม่ตรง อาจารย์
สามารถให้คะแนนได้ไม่เกิน 5-10 คะแนน
3. ถ้านักศึกษาเขียนหลักกฎหมายถูกต้อง และถ้าเขียนหลักกฎหมาย
เกินก็สามารถให้คะแนนได้ แต่ต้องดูการเขียนวินิจฉัยว่า ถ้าเขียนวินิจฉัยอย่างเดียว แต่ไม่มีเหตุผลรับรอง
จะได้คะแนนการวินิจฉัยเพียง 1 คะแนนเท่านั้น
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติให้เกรดผ่านที่ประชุม
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- อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ รายวิชา นศ 2201105 กฎหมายอาญา 1 : ภาค
ทั่วไป หมู่เรียน 591547501 ผลการเรียนเป็น E จานวน 33 คน ชี้แจงว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีปัญหา
สอบตกวิชากฎหมายส่วนใหญ่ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการเขียนข้อสอบอัตนัย จึงไม่สามารถเขียนอธิบาย
ได้
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติให้เกรดผ่านที่ประชุม
- ผศ.ทานอง เจริญรูป รายวิชา ศท 0011205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน หมู่เรียน 591848002 ผลการเรียนเป็น E จานวน 20 คน ชี้แจงว่า นักศึกษาไม่มาเข้าห้องเรียน
ขาดเรียน ไม่ตดิ ตามส่งงาน บางคนเข้าห้องเรียนแต่ไม่สนใจเรียน เนื่องจากอาจารย์สอนจบเรื่องแล้ว มีทา
แบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่มีคะแนน อาจารย์มีหลักฐานการให้คะแนนที่ชัดเจน
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติให้เกรดผ่านที่ประชุม
- อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด รายวิชา ศท 0022011 การรู้สารสนเทศ หมู่
เรียน 591544301 ผลการเรียนเป็น E จานวน 21 คน ชี้แจงว่า นักศึกษาไม่สนใจส่งงาน เข้าห้องเรียน
สาย ขาดเรียน ไม่มีหนังสือเรียน บางคนเข้าห้องเรียนแต่ไม่สนใจเรียน เนื่องจากอาจารย์สอนจบเรื่องแล้ว
มีทาแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน ดังนั้นนักศึกษาจึงไม่มีคะแนน อาจารย์มีหลักฐานการให้ คะแนนที่
ชัดเจน
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติให้เกรดผ่านที่ประชุม
- อาจารย์ Patrick Duclou รายวิชา ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร หมู่เรียน 5919479201 ผลการเรียนเป็น E จานวน 26 คน ได้ชี้แจงเป็นเอกสารแสดงเหตุผล
และกระบวนการให้คะแนนที่เป็นไปตามเกณฑ์เดียวกับหมู่เรียนอื่นๆ แต่เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มที่
ขาดความสนใจในการเรียน ไม่เข้าห้องเรียน และขาดส่งงาน ทาให้มีคะแนนรวมต่า เมื่อเทียบกับหมู่เรียน
อื่นๆ ที่เรียนร่วมกัน
ที่ประชุมมีมติว่า อนุมัติให้เกรดผ่านที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ตารางการจัดกิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
กิจการนักศึกษาได้จัดทาตารางการจัดกิจกรรม ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 เพื่อ ให้
อาจารย์ทราบ และประชาสัมพันธ์นักศึกษาด้วย
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5.2 แนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ได้ มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด สอบนอกตาราง โดยไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารสอบนอกตาราง แต่ ถ้ า มี เ หตุ
จาเป็นต้องชี้แจงโดยทาบันทึกข้อความ เรียน อธิการบดี เพื่อขออนุญาต และวันเวลาในการจัดสอบ
จะต้องไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็น การเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาหรือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
การสอน
5.3 การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า การ
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอให้สาขาวิชาแจ้ง วันที่การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของ
สาขาวิชา ในการประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560
5.4 การส่ ง รายชื่อ บุ ค คลภายนอก ที่ เ ป็ น ประธานกรรมการ ในการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ทราบว่ า ขอให้
สาขาวิชาส่งรายชื่อบุคคลภายนอก ที่เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

