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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2560
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. น.ส.จุฑามาศ
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์พรเทพ

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
ฉิมช้าง
ทรัพย์รวงทอง
คัชมาตย์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์สุธินี

วงศ์วัฒนานุกุล ลาพักผ่อน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
8. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
9. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
10. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
11. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
12. อาจารย์สนธยา
สุขอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
13. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
14. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
15. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
16. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง (แทน) หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
18. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
19. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการจ้ า งผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง กรอบ
การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
พ.ศ.2559
มติที่ประชุม ให้สาขาวิชาทบทวนการจ้างอาจารย์ที่มีสัญญาปีต่อปี จะจ้างต่อหรือไม่
หรือจะจ้างอาจารย์ท่านใหม่ ให้ สาขาวิช าส่ งบันทึกข้อความแจ้งคณบดี เรื่องการจ้างผู้ ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ สานักงานคณบดี คุณระวีวรรณ
นาคโชติ
1.2 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาที่หมดวาระ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
อาจารย์เบญจพร นวลประเสริฐ
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผศ.สุวรรณา พันแสง
4) สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์คมกริช บุญเขียว
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
7) สาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
8) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
9) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
10) สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว
11) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ
12) สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
1.3 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม
2559 – เดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 15 โครงการ
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2) ภาษาญี่ ปุ่ น ด าเนิ น การแล้ ว 5 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 3
โครงการ ดังนี้
- เดือน ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานและระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
งบแผ่นดิน จานวน 15,000 บาท
- 29 มี.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น งบแผ่นดิน
จานวน 20,000 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- 28 - 30 มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
งบ บ.กศ. จานวน 10,900 บาท
3) ศิลปกรรม ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
4) นิ ติ ศ าสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 7 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 3
โครงการ ดังนี้
- มิ.ย. 60 จะจัดโครงการค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ งบ
บ.กศ. จานวน 36,800 บาท
- ส.ค. 60 จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเนื่องในวันรพี งบ
บ.กศ. จานวน 12,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมกีฬานิติสัมพันธ์ งบ กศ.บป. จานวน 31,600 บาท
5) สั ง คมศึ ก ษา ก าลั ง ด าเนิ น การ 4 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 4
โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี งบแผ่นดิน
จานวน 8,000 บาท
- 20 มิ . ย. 60 จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(พัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา) งบแผ่นดิน จานวน 40,000 บาท
- ส.ค. 60 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม งบ บ.กศ.
จานวน 20,500 บาท
- ส.ค. 60 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม ส้ า งความรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ งบ บ.กศ.
จานวน 20,000 บาท
6) การปกครองท้องถิน่ ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรม รป.บ.จิตอาสา งบ บ.กศ. จานวน 31,460 บาท
7) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ ดังนี้
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- มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมค่ายอบรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- ก.ค. 60 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบแผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
- มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคม
อาเซียนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ งบแผ่นดิน จานวน 15,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ าษาและวั ฒ นธรรมใน
ต่างประเทศ งบ บ.กศ. จานวน 280,000 บาท (ไปประเทศอินโดนีเซีย)
8) ดนตรีศึกษา ดาเนินการแล้ว 10 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- กิจกรรมชุดปฏิบัติการวงดนตรีปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์ งบแผ่นดิน จานวน
992,700 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 874,000 บาท คงเหลื อ 118,700 บาท ต้ อ งด าเนิ น การส่ ง คื น
มหาวิทยาลัย
- ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการสอนดนตรีศึกษาสาหรับนักศึกษา
งบแผ่นดิน จานวน 471,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว 462,100 บาท คงเหลือ 9,700 บาท ต้องดาเนินการ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย
- ชุ ด เครื่ อ งปฏิ บั ติ ก ารกระทบส าหรั บ วงโยธวาทิ ต งบแผ่ น ดิ น จ านวน
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
- ตู้ขยายสัญญาณเสียงเครื่องดนตรีไฟฟ้า สาหรับการแสดงดนตรีกลางแจ้ง
งบแผ่นดิน จานวน 468,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 465,200 บาท คงเหลือ 2,800 บาท ต้องดาเนินการ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย-สากล งบแผ่นดิน จานวน
100,000 บาท
9) งานวิชาการ ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และกาลังดาเนินการ 5 โครงการ
ดังนี้
- 17-26 ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา งบแผ่นดิน
จานวน 29,000 บาท
- 26-27 มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตตาราเอกสารและสื่อการ
เรียนการสอน งบแผ่นดิน จานวน 278,217.30 บาท
- ส.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ งบ บ.กศ. จานวน 5,065 บาท
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- 17-26 ก.ค. 60 จะจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ งบ บ.กศ. จานวน 35,560 บาท
- ธ.ค. 60 จะจัดกิจกรรมปรับปรุงห้ องวิช าการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 219,900 บาท (ติดปัญหาเรื่องแบบ)

10) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และกาลังดาเนินการ 7
โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบ
แผ่นดิน จานวน 30,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจัดประกวดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- 27 ก.ค. 60 จะจัดพิธีไหว้ครู งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- 27 มิ. ย. 60 จะจัด อบรมให้ ค วามรู้ นั กศึ กษาและศิ ษย์ เก่ า งบแผ่ น ดิ น
จานวน 13,000 บาท
- อบรมภาวะผู้นา และการประกันคุณภาพการศึกษา งบแผ่นดิน จานวน
6,150 บาท (กาลังเบิกจ่าย)
- อบรมภาษาอังกฤษให้ แก่บุคลากรของรัฐ งบแผ่ นดิน จานวน 17,000
บาท (รอเบิกจ่าย)
- ก.ย. 60 จะจัดประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
11) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4
โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ งบแผ่นดิน จานวน 65,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมแข่งขั นทักษะวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- 24 มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา งบ
แผ่นดิน จานวน 25,000 บาท
- ส.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ค.บ. ชั้นปีที่ 1 งบ บ.กศ. จานวน 114,400 บาท
12) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 6 โครงการ
ดังนี้
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- 31 พ.ค. 60 จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ห รื อ นั ก ศึ ก ษาด้ า น
วิชาการและวิชาชีพ งบแผ่นดิน จานวน 7,120 บาท (รอเบิกจ่าย)
- ส.ค. 60 จะจัดกิจ กรรมโครงการจัดสอบวัด ระดั บภาษาจีน HSK งบ
แผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
- 26-27 ส.ค. 60 จะจัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนสาหรับบุคคลทั่วไป
งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน งบ บ.กศ. จานวน 2,600
บาท
- 3 - 4 ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งบ
บ.กศ. จานวน 19,000 บาท
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับ
ภาษาจีน งบ บ.กศ. จานวน 10,200 บาท
13) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการ 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4
โครงการ ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัด กิจกรรมอบรมการใช้ค อมพิว เตอร์ งบ บ.กศ. จานวน
3,000 บาท
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐาน งบ บ.กศ. จานวน 3,000 บาท
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ งบ บ.กศ. จานวน 7,500
บาท
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยศิษย์เก่า งบ บ.กศ. จานวน
5,100 บาท
14) ภาษาไทย ดาเนินการ 5 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 6 โครงการ
ดังนี้
- ก.ค. 60 จัดกิจกรรมสานฝันฉันจะเป็นครูภาษาไทย งบแผ่นดิน จานวน
18,000 บาท
- มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมภาษาไทยอาสาพัฒนาชุมชน งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- สัมมนาการสอนภาษาไทย งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- มิ.ย. 60 จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบแผ่นดิน
จานวน 12,000 บาท
- ส.ค. 60 กิ จ กรรมด าเนิ น งานสาขาวิ ช าภาษาไทย งบ บ.กศ. จ านวน
42,737 บาท
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- ส.ค. 60 จัดจะกิจกรรมพัฒ นาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย งบ บ.กศ.
จานวน 20,000 บาท
15) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 11 โครงการ กาลังจะดาเนินการ 5
โครงการ ดังนี้
- ปลายเดื อ น มิ . ย. 2560 จั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศและสั ม มนาหลั ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 55,000 บาท
- รอเบิกเงิน กิจกรรมจัดหาชุดห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ งบ กศ.บป. จานวน 203,500 บาท
- รอเบิกเงิน กิจกรรมจัดหาป้ายห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 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 ใน
ศตวรรษที่ 21 งบ กศ.บป. จานวน 59,950 บาท
กาหนดการพระราชทานปริญ ญาบั ตร เลื่ อ นเป็ น มกราคม 2561 ดัง นั้น มี
ผลกระทบในการจัดกิจกรรมที่สาขาวิชาต้องจัดแสดงความยินดีบัณฑิตให้สาขาวิชาดาเนินการจัดทา
ของที่ระลึก โดยให้เขียนโครงการขึ้นใหม่ และให้เหตุผลในการจัดซุ้มแสดงความยินดีไม่ได้เนื่องจาก
เหตุผลใด จึงขอจัดทาของที่ระลึกในโครงการแสดงความยินดีบัณฑิต การจ้างเหมาจัดทาของที่ระลึก
นั้น เป็นค่าใช้สอย ต้องมีรูปถ่ายของที่ระลึก เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายด้วย
1.4 กาหนดการส่งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2560
มติที่ประชุม รับทราบกาหนดการส่งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2560
ดังนี้
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน กาหนดส่งฎีกาเบิกจ่าย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560
2) เงินรายได้ กาหนดส่งฎีกาเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทา มคอ.3 และเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
มติที่ประชุม รับทราบกาหนดการและเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในกาหนดการ
ดังนี้
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1) เตรี ยมเอกสารประกอบการสอน, มคอ.3, แบบฝึกหัด, ข้อสอบ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบในภาคการศึกษาที่ 1/2560
2) Notebook สาหรับใช้ในการพิมพ์
3) ไฟล์ข้อมูลของเอกสารต่างๆ
1.6 ก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมยูงทอง และห้องศึกษาค้นคว้า
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระหว่า งวันที่ 17-28 กรกฎาคม
2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง และห้องศึกษาค้นคว้า ให้สาขาวิชาต้องใช้คณะกรรมการจากภายนอก
ขอให้สาขาวิชาแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ห้องวิชาการ สุภรัตน์ เครือวงษา
1.7 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี การพัฒนาการผลิตและยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตสายครู
มติที่ประชุม รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การพัฒนาการผลิต
และยกระดับคุณภาพของบัณฑิตสายครู ต้องมีการระบุคุณสมบัติ ดังนี้
1) คัดสรรคนดี คนเก่ง เข้ามาเรียนครู
มาตรการ
- แนะแนวเชิงรุก เช่น การจัดค่าย “อยากเป็นครู”, จัด Road Show
- ระบบการจูงใจ เช่น กู้ กยศ. ได้ 100%, ทุนการศึกษาในลักษณะต่างๆ,
จัดหารายได้ระหว่างเรียน
2) การผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน
มาตรการ
- พัฒนาหลักสูตร/อาจารย์/แหล่งเรียนรู้
- กากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- บ่มเพาะ / หล่อหลอม เช่น แผนพัฒนานักศึก ษาสายครูตลอดหลักสูตร,
กาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่หอพักนักศึกษา, ทากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน/สังคม
3) บัณฑิตครูที่มีคุณภาพ
มาตรการ
- Exit Exam เช่น สอบประมวลความรู้, สอบภาษาอังกฤษ
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1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา ภาคปกติ พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา
ภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้สาขาวิชาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชาของ
ตนเอง
1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา ภาคพิเ ศษ พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา
ภาคพิเศษ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้สาขาวิชาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชาของ
ตนเอง
1.10 ค าสั่ งคณะมนุษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ ที่ 025/2560 เรื่ อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2560
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาใหม่ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2560 สมควรแจ้งให้นักศึกษาทราบ
1.12 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่
ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา เรื่ อ ง
รายชื่อนั กศึกษาที่ได้รั บเกียรติบัตรชมเชยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคัดเลือก
นั กศึก ษาเพื่ อรั บ รางวั ล พระราชทาน ระดับ อุดมศึกษา ประจาปี การศึ กษา 2559 เขตภาคกลาง
สถานศึกษาขนาดกลาง คือ นางสาวปาวียา เอมอ่อน
ระเบียบวาระที่ 2
พ.ศ. 2560

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 อาจารย์สุริยะ หาญพิชาย แก้ไขเป็น อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย
หน้าที่ 2 ว่าที่ ร.ต.อ.สุริยะ หาญพิชัย แก้ไขเป็น ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การพิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) I (ร) โดยคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการ
ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นั้น ที่
ประชุมมีมติให้อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม, อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร และอาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
ทบทวนการให้ผลการเรียน ดังนี้
1. อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม ชี้แจงเป็นเอกสารแก้ไขผลการเรียน โดยการ
ลดคะแนน และเปลี่ยนแปลงผลการเรียนจาก B เป็น C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร ชี้แจงว่า ได้ส่งบันทึกข้อความขอแก้ไข
ผลการเรียนกรณีขาดสอบ X (ขส) แล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 แต่หาหลักฐานไม่พบ จึงได้ยื่น
บันทึกข้อความเพื่อขอแก้ไขผลการเรี ยนในรายวิชาดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2560 ตามเอกสารที่แนบมา
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
3. อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ชี้แจงว่า รายวิชา ศอ 2106309 ประติมากรรม
สร้างสรรค์ แก้ไข I (ร) เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบ ขาดชิ้นงานในการปฏิบั ติ จึงให้นักศึกษาทา
ผลงานมาส่งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน แต่ครั้งต่อไปให้อาจารย์ส่งแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามระเบียบ
4. อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ชี้แจงว่า รายวิชา ศอ 2106303 การออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผา แก้ไข I (ร) เนื่องจากนักศึกษาได้ทุจริตในการผลิตชิ้นงาน โดยจ้างให้ผู้อื่นทาชิ้นงาน
จึงให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานใหม่
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน แต่ครั้งต่อไปให้อาจารย์ส่งแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามระเบียบ
5. อาจารย์ นิเวศ เผื่ อนทิม ชี้แ จงว่า รายวิ ช า 2106301 การออกแบบ
นิทรรศการ แก้ไข I (ร) เนื่องจากนักศึกษาส่งงานไม่ครบ จึงให้นักศึกษาทาผลงานมาส่งเรียบร้อยแล้ว
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มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน แต่ครั้งต่อไปให้อาจารย์ส่งแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินผลตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 แลกา
ระประเมินผลตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบการประเมิ น ผลตามแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ปีงบประมาณ 2560 และการประเมินผลตามแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 ให้
สาขาวิช ารายงานการประเมิน ผลหลั งการจัดกิ จกรรม จัดแล้ ว นักศึกษา และชุ มชม/สั ง คมได้รั บ
ประโยชน์อย่างไรบ้าง และสาขาวิชานาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ส่งภายในวันที่ 16
มิถุนายน 2560 ที่คณบดี

4.2 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง ผู้สอนรายวิชา 2102002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารและทัก ษะการเรี ย น ภาคการศึก ษาที่ 1/2559 ส่ ง ผลการเรียน น.ส.วรรณนิส า ผอบเงิ น
คะแนนกลางภาค 43 คะแนน ปลายภาค 7 คะแนน รวม 50 คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์ศุภธี โตสกุล ผู้สอนรายวิชา รศ 2208208 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งผลการเรียน ส.ท.สิทธิโชค นุศิวอ คะแนนเก็บ 28 คะแนน ปลายภาค 22
คะแนน รวม 50 คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส) I (ร)
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อาจารย์ อ รวรรณ ด่ า นวราวิ จิ ต ร หั ว หน้ า สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ ขอแก้ ไ ขชื่ อ
อาจารย์ผู้สอน ในรายวิชา นศ 2201105 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป เป็นอาจารย์สรพงษ์ ตรีชนะ,
นศ 2201311 กฎหมายลักษณะพยาน เป็นอาจารย์มานะพันธ์ หอมจันทร์
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 1/2559 และ 2/2559 แล้วมีมติให้มีการทบทวนผลการเรียน ดังนี้
ล าดั บ ที่ 195 นศ 2201206 กฎหมายลั ก ษณะค้ าประกั น ผู้ ส อน อาจารย์
อรวรรณ ด่านวราวิจิตร มีผลการเรียนเป็น E จานวน 21 คน
ล าดั บ ที่ 200 นศ 2201308 กฎหมายลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท ผู้ ส อน
อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา มีผลการเรียนเป็น E จานวน 31 คน
ลาดับที่ 201 นศ 2201309 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ผู้สอน อาจารย์
บุญสนอง เภาคา มีผลการเรียนเป็น E จานวน 16 คน
ลาดับที่ 282 ภอ 2102104 โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบท ผู้สอน อาจารย์
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ มีผลการเรียนเป็น E จานวน 19 คน
ลาดับที่ 293 ภอ 2102209 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ผู้สอน ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพร
รัตน์ มีผลการเรียนเป็น E จานวน 14 คน
ลาดับที่ 391 ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผู้สอน อาจารย์ วรรณ
วิษา ปั้นคุ้ม มีผลการเรียนเป็น E จานวน 19 คน
ลาดับที่ 550 ศท 0033017 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ผู้สอน อาจารย์ชญา
นุตม์ บุญพระเกศ มีผลการเรียนเป็น E จานวน 10 คน
ที่ป ระชุมให้ สาขาวิชาทบทวนผลการเรียนก่อนนาเข้าที่ประชุมหั ว หน้าภาคหั ว หน้ า สาขาวิ ช าในครั้ ง ถัด ไป และผลการเรี ย นที่มี ปั ญหานั้ นให้ ส าขาวิ ช าชี้แ จงและลงนามโดย
คณะกรรมการทวนสอบระดับสาขาวิชา
4.3 แบบแจ้ งรายละเอียด ตารางการอบรมปรั บพื้น ฐาน ประจาปีการศึกษา
2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กาหนดให้มีการ
ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2560
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มติที่ประชุม รับทราบแบบแจ้งรายละเอียด ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน ประจาปี
การศึ ก ษา 2560 นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
กาหนดให้มีการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาไทย ขอประชุมสาขาวิชาก่อน
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ อ ง 2/302 เวลา
09.00-16.00 น.
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ อง 2/207 เวลา
09.00-16.00 น.
4) สาขาวิชาภาษาจีน ขอประชุมสาขาวิชาก่อน
5) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2/204 เวลา 09.0016.00 น.
6) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสังคีตาคาร เวลา
09.00-16.00 น.
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอประชุมสาขาวิชาก่อน
8) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขอประชุมสาขาวิชาก่อน
9) สาขาวิชานิติศาสตร์ กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 10/602 เวลา 09.00-16.00 น.
กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ในวัน
จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
สาขาวิชาที่ยังไม่ได้แจ้งวันและเวลา ในการอบรมปรับพื้นฐาน ขอให้แจ้งภายในวันที่
9 มิถุนายน 2560 ที่ห้องกิจการนักศึกษา คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แจ้งไมค์ที่ห้อง 2/304 ใช้งานไม่ได้
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการแก้ไข
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

