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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. ผศ.สุวรรณา

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
พันแสง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์สุธินี

วงศ์วัฒนานุกุล ไปราชการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
8. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ใยคง
(แทน) 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. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
18. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
19. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งหนังสือที่ ศธ 0501.6/ว926 เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอความ
ร่วมมือกับสาขาวิชาที่ผลิตครู ดังนี้
1.1.1 วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรี ย นเชิ ญ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ค.บ. หรื อ
ประธานหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาละ 1 ท่าน และอาจารย์สาขาวิชา ค.บ. สาขาวิชาละ 1 ท่าน ไป
พบปะกับโรงเรียนกองทุนพระราชทาน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเขาขวาง, โรงเรียนโกรกรกฟ้า, โรงเรียน
ราโกรกเพชร และโรงเรียนแก่งเสือเต้น โดยมีรถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 12.30 น.
1.1.2 วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย (อาคาร 16 ชั้น 3) เรียนเชิญ ผู้บริหารคณะ และหัวหน้าสาขาวิชา ค.บ. หรือประธาน
หลักสูตร ค.บ. รับฟังการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1.1.3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เรียนเชิญ คณาจารย์ที่สอน
หลักสูตร ค.บ. ทุกท่าน รับฟังบรรยายเรื่อง ครูของครู
ส่งรายชื่อที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการ “เข้า พรรษา เข้า วั ง (นารายณ์ ร าชนิเ วศน์) ฟั งธรรม” ทุกวั น
พฤหัสบดี ประจาปี 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ไปร่วมกิจกรรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30-15.30 น.
จึงขอความร่วมมือให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาละ 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
สาหรับการขอรถและเวลารถออก มอบอาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ประสาน
กับกองกลาง และจะแจ้งให้อาจารย์ทราบในภายหลัง
ส่งรายชื่อที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
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1.3 โครงการอบรมการจัดทาแผนความเสี่ยง
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 10 จึงขอความร่วมมือให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์ สาขาวิชาละ 1 ท่าน
ผู้บริหารคณะทุกท่าน และหัวหน้าสานักงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งรายชื่อที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การเตรียมการงาน 100 ปี ยูงทอง
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอให้คณะส่งรายชื่อผู้ที่จะเป็น
กรรมการในงาน 100 ปี ยูงทอง
1. ศิษย์เก่า 1 ท่าน
2. บุคลากรสายสนับสนุน หรือสายวิชาการ 1 ท่าน
3. อาจารย์อาวุโส 1 ท่าน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน
มอบอาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รวบรวมรายชื่อส่งกองกลาง ภายในวันที่ 7
กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 โครงการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ประธานที่ป ระชุมแจ้งให้ ทราบว่า ด้ว ยส านักงานสถิติแห่ งชาติได้ร่ว มมือกั บ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดาเนินการสารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนไว้จานวน 14.5 ล้าน
คนทั่วประเทศ เพื่อสารวจสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการสวัสดิการจากรัฐ โดยส านักงานสถิติ
จังหวัดลพบุรี ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทุกตาบล
และทุกอาเภอ ในจังหวัดลพบุรี จานวน 149,836 ราย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงมนระบบคอมพิวเตอร์
ให้เรียบร้อย โดยสรุปได้ดังนี้
1. ใช้ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จ านวนประมาณ 749 คน
(นักศึกษา 1 คน / แบบสอบถาม 200 ชุด) ค่าตอบแทนแบบสอบถามชุดละ 60 บาท มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดหานักศึกษา
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2. อาจารย์ผู้ควบคุม จานวน 24 ท่าน โดยให้คณะส่งรายชื่ออาจารย์ คณะละ 4
ท่าน (อาจารย์ 1 ท่าน ควบคุมดูแลนักศึกษา 32 คน) ค่าตอบแทนอาจารย์ วันละ 360 บาท/วัน/ท่าน
(ปฏิบัติงานประมาณ 20 วัน รวมค่าตอบแทนประมาณ 7,000 บาท/ท่าน)
3. ขอหลักฐาน รูปถ่าย 2 ใบ/ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาหน้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
มอบอาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รวบรวมรายชื่อส่งรอบอธิการบดี ดร.เฉลิมชัย
หาญกล้า ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทา ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2560
เพื่อกาหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยธารงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจ และ
เสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม
2559 – เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 77.53 และ
ได้งบประมาณเพิ่มเติม จานวน 113,250 บาท
2) งานธุรการ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 98.38
3) งานวิชาการ ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- 17-26 ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา งบแผ่นดิ น
จานวน 29,000 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)
4) ภาษาญี่ ปุ่ น ด าเนิ น การแล้ ว 6 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 1
โครงการ ดังนี้
- 28 - 30 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน 10,900 บาท
5) ศิลปกรรม ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 88.08
6) นิ ติ ศ าสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 10 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 1
โครงการ ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเนื่องในวันรพี งบ
บ.กศ. จานวน 12,000 บาท
7) สั ง คมศึ ก ษา ก าลั ง ด าเนิ น การ 5 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 3
โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี งบแผ่นดิน
จานวน 8,000 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
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
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- ตู้ขยายสัญญาณเสียงเครื่องดนตรีไฟฟ้า สาหรับการแสดงดนตรีกลางแจ้ง
งบแผ่นดิน จานวน 468,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 465,200 บาท คงเหลือ 2,800 บาท ต้องดาเนินการ
ส่งคืนมหาวิทยาลัย
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย-สากล งบแผ่นดิน จานวน
100,000 บาท
9) การปกครองท้องถิ่น ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรม รป.บ.จิตอาสา งบ บ.กศ. จานวน 31,460 บาท
10) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบแผ่นดิน จานวน 5,000 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)
11) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 5 โครงการ และกาลังจะดาเนิน การ 3
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 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมแข่งขันทักษะวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน
10,000 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) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และกาลังดาเนินการ 3
โครงการ ดังนี้
- ก.ค. 60 จะจัดประกวดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- 27 ก.ค. 60 จะจัดพิธีไหว้ครู งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- ก.ย. 60 จะจัดประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
13) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัดกิจ กรรมโครงการจัดสอบวัด ระดั บภาษาจีน HSK งบ
แผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
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- 26-27 ส.ค. 60 จะจัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนสาหรับบุคคลทั่วไป
งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท
- 17 ก.ค. 60 จะจัด กิ จกรรมโครงการปรั บพื้ น ฐาน งบ บ.กศ. จ านวน
2,600 บาท
- 3 - 5 ก.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา งบ
บ.กศ. จานวน 19,000 บาท
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับ
ภาษาจีน งบ บ.กศ. จานวน 10,200 บาท
14) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการ 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4
โครงการ ดังนี้
- 2, 9, 16 ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ งบ บ.กศ.
จานวน 3,000 บาท
- 24 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
15) ภาษาไทย ดาเนินการ 5 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- 19 ก.ค. 60 จั ด กิ จ กรรมสานฝั น ฉั น จะเป็ น ครู ภ าษาไทย งบแผ่ น ดิ น
จานวน 18,000 บาท
- 29-30 มิ.ย. และ 5 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน 12,000 บาท
- ส.ค. 60 กิ จ กรรมด าเนิ น งานสาขาวิ ช าภาษาไทย งบ บ.กศ. จ านวน
42,737 บาท
- ส.ค. 60 จัดจะกิจกรรมพัฒ นาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย งบ บ.กศ.
จานวน 20,000 บาท
16) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 13 โครงการ กาลังจะดาเนินการ 5
โครงการ ดังนี้
- 7-8 มิ.ย. 60 จะจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21 งบ กศ.บป. จานวน 59,950 บาท
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- ได้ รั บ งบเพิ่ ม เติ ม 304202023021 ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จานวน 25,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

1.8 การติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มีงบเกี่ยวกับงานวิจัยให้สาขาวิชาละ 2 เรื่อง
ในงบประมาณ 120,000 บาท งานวิจัยต้องสามารถนาไปบรูณาการ / บริการวิชาการ / การสอน /
วิจัย หรือ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้
อาจารย์ ชุติ มา ธนูธ รรมทัศ น์ รองคณบดีฝ่ า ยบริห าร ชี้ แจงว่า ให้ ส าขาวิช า
เตรี ย มจั ดท าแผนปฏิบั ติร าชการ ประจ าปีง บประมาณ 2561 ให้ เรี ยบร้อย และส่ งภายในเดือ น
สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การอบรมบันทึกคาของบประมาณผ่านระบบบริหารงบประมาณ การเงิน
และบั ญ ชี 3 มิ ติ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 16/502 อาคาร 16 ชั้น 5 *รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น. *
อาจารย์ชุติมา ธนู ธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยมีการจัดการอบรมบันทึกคาของบประมาณผ่านระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และ
บัญชี 3 มิติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 16/502 อาคาร 16 ชั้น 5 *รอบเช้า 09.00 น. - 12.00 น. * ให้สาขาวิชาแจ้งชื่อดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาจีน
อ.สุกัญญา ทองแห้ว
2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผศ.สุวรรณา พันแสง
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย
5. สาขาวิชาศิลปกรรม
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
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9. สาขาวิชาสังคมศึกษา
อ.คมกริช บุญเขียว
10. สาขาวิชาภาษาไทย
อ.สนธยา สุขอิ่ม
11. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
12. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
13. ภาควิชามนุษยศาสตร์
อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
14. ภาควิชาสังคมศาสตร์
อ.ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
15. โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร์ อ.เบญจพร บุญสยมภู
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 ปฏิ ทิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สาขาวิชาดาเนินการภายในระยะเวลา
ตามที่กาหนดในปฏิทิน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 ตารางการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมยูงทอง, ห้องศึกษาค้นคว้า และ ห้อง 2/202
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง, ห้องศึกษาค้นคว้า
และห้อง 2/202 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินระดับหลักสูตร ขอให้สาขาวิชาจัดทาเล่มรายงาน
การประเมินตนเองส่งมายังคณะภายในเวลาที่กาหนด เพื่อคณะจะได้ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.12 แจ้งรหัสสาหรับระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA
Online System) ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ แจ้งรหัสสาหรับ
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ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) ระดับคณะ และระดับ
หลั กสู ตร ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อทางคณะจะได้เตรียมความพร้อมในการรับ การประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานเข้าประกวด
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
สานั กงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการ
สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการระดับคณะๆ ละ 10 คน คณะจะส่ง
2 โครงการ คือ
1. การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย นาเสนอโดย อาจารย์คมกริช บุญเขียว และ
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. การจั ดการความรู้ ด้ านการจั ด การเรีย นการสอน นาเสนอโดย อาจารย์
วีรวิชญ์ บุญส่ง และ อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา ภาคปกติ พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา
ภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และให้สาขาวิชาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชาของ
ตนเอง ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
1.15 ตารางการอบรมปรั บพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ตารางการอบรมปรับพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 18-19 ก.ค. 60 ณ ห้อง 19.301 เวลา 08.30–
16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.สนธยา สุขอิ่ม
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2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. วันที่ 21, 24-25 ก.ค. 60 ณ ห้อง 2/302 เวลา
09.00 – 16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. วันที่ 24 ก.ค. 60 ณ ห้อง 2/207 เวลา 09.00
– 16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.สาธิตา สังข์พงษ์
4. สาขาวิช าภาษาจีน วันที่ 17-18 ก.ค. 60 ณ ห้ อง 2/207 เวลา 09.00–
16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.สุกัญญา ทองแห้ว
5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วันที่ 24-25 ก.ค. 60 ณ ห้อง 2/204 เวลา 09.00 –
16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
6. สาขาวิช าดนตรีศึกษา วันที่ 24-25 ก.ค. 60 ณ อาคารสั งคีตาคาร เวลา
09.00 – 16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
7. สาขาวิชาสังคมศึกษา วันที่ 14 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทย์ฯ เวลา
08.30 – 15.30 น. ผู้รับผิดชอบ อ.คมกริช บุญเขียว
8. สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 19 ก.ค. 60 ณ ห้ อง 10/902 เวลา
09.00 – 12.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
9. สาขาวิชานิติศาสตร์ วันที่ 17-18 ก.ค. 60 ณ ห้อง 16/602 เวลา 09.00 –
16.00 น. ผู้รับผิดชอบ อ.อภิชาติ อาวจาปา
1.16 การเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า เป็น การเตรี ย มความพร้ อมในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การขอครุภัณฑ์)
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการ
ขอครุภัณฑ์สาขาวิชาต้องมีใบเสนอราคาของร้านค้า จานวน 3 ร้านค้า และต้องบวกราคาเพิ่ม 15%
ของราคาปัจจุบันด้วย
ส่งที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
2560

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่
7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การพิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) I (ร) โดยคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการ
ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นั้น ที่ประชุมมี
มติให้ อาจารย์ ช ญานุ ตม์ บุ ญพระเกศ, อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร, อาจารย์อภิชาติ จาปา,
อาจารย์บุญสนอง เภาคา, อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู, อาจารย์จิตราพร งามเนตร, อาจารย์ ดร.
สมชาย วัชรปัญญาวงศ์, ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ และอาจารย์วรรณวิษ า ปั้นคุ้ม ทบทวนการให้ผล
การเรียน ดังนี้
1. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ ชี้แจงว่า ได้ดาเนินการทวนสอบผลการ
เรียนรายวิชา ศท 0033017 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ประจาปีการศึกษา 2/2559 นักศึกษาหมู่
เรี ย น 581747902 การจั ด การ มีนักศึก ษาลงทะเบียนทั้งสิ้ น จานวน 57 คน มีนั กศึกษาที่ติด E
จานวน 10 คน เนื่องจาก นักศึกษาไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนจึงทาให้ไม่มีคะแนนเก็บ เพราะอาจารย์ผู้สอน
จะมีการสอบปฏิบัติสนทนาทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ นักศึกษาได้คะแนนผลสอบกลางภาคและปลาย
ภาคน้อย จึงทาให้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร ชี้แจงว่า รายงานการวัดและประเมินผล
3 รายวิชา คือ
2.1 นศ 2201206 กฎหมายลักษณะค้าประกัน จานอง จานา มี
นักศึกษาสอบผ่าน 24 คน สอบไม่ผ่าน 21 คน ขาดสอบ 2 คน เนื่องจาก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วน
ใหญ่ไม่ทาคาตอบหรือเขียนข้อสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 นศ 2201308 กฎหมายลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท มี
นักศึกษาสอบผ่าน 18 คน สอบไม่ผ่าน 31 คน ขาดสอบ 1 คน เนื่องจาก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วน
ใหญ่ไม่ทาคาตอบหรือเขียนข้อสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.3 นศ 2201309 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 มีนักศึกษา
สอบผ่าน 24 คน สอบไม่ผ่าน 16 คน ขาดสอบ 1 คน เนื่องจาก นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วนใหญ่ไม่ทา
คาตอบหรือเขียนข้อสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
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3. อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู ชี้แจงว่า รายวิชา นศ 2201104 กฎหมาย
ลักษณะหนี้: หลักทั่วไป และรายวิชา นศ 2201205 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 ขอยืนยันผลการเรียน
ที่ได้เสนอพิจารณาอนุมัติ เนื่องจาก รายวิชามีเนื้อหาและมาตราที่ค่อนข้างมากจึงทาให้นักศึกษาส่วน
ใหญ่ทาข้อสอบไม่ได้
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4. อาจารย์ จิ ต ราพร งามเนตร ชี้ แ จงว่ า รายวิ ช า ศท 0033013
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 3/2558 มีนักศึกษาติด I คือ 58294700637 นางสาว
นฤมล เกลี้ยงเจริญ และไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ จึงทาให้ส่งการเรียนล่าช้า และส่งผลการเรียน
ตามผลคะแนนที่แนบมา เปลี่ยนจาก I เป็น D+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
5. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ชี้แจงว่า ได้ดาเนินการทวนสอบผล
การเรี ย นรายวิช า ภอ 2102104 โครงสร้างภาษาอัง กฤษในบริบท ประจาปีการศึ กษา 2/2559
นักศึกษาหมู่เรียน 591345301 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น จานวน 49 คน มี
นักศึกษาที่ติด E จานวน 19 คน เนื่องจาก นักศึกษามีปัญหาในการทาข้อสอบอัตนัย โดยส่วนมากไม่
สามารถทาได้ถูกต้องเลย จึงทาให้ผลคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ต่า
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
6. ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ ชี้แจงเป็นเอกสาร รายวิชา ภอ 2102209
ภาษาศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น ภาคเรี ย น 2/2559 นั ก ศึ ก ษาหมู่ เ รี ย น 571345301 และ 581345301
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มีนักศึกษาทั้งสิ้น จานวน 36 คน มีนักศึกษาที่ติด E จานวน 11 คน และมี
นักศึกษาที่มีชื่อในระบบแต่ไม่เคยเข้าเรียน จานวน 2 คน จึงทาให้จานวนนักศึกษาติด E จานวน 13
คน และขอยืนยันผลการเรียนดังกล่าว เนื่องจาก นักศึกษาได้คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนงานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าน้อย
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
7. ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) ชี้แจงรายวิช าของอาจารย์ว รรณวิษา ปั้นคุ้ม ได้ดาเนินการทวนสอบผลการเรีย น
รายวิชา ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาหมู่เรียน 591044101 นิเทศศาสตร์ มี
นักศึกษาทั้งสิ้น จานวน 37 คน มีนักศึกษาที่ติด E จานวน 19 คน เนื่องจาก นักศึกษาสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ จานวน 5 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าเรียน จานวน 14 คน
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
มติที่ประชุม การสอบกลางภาค ถ้านักศึกษาไม่มาสอบให้รอถึงวันสุดท้ายของ
การเรียนในเทอมนั้นๆ จะให้คะแนนเป็น 0
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มนส.
รับใช้สังคม (เชื่อมั่น/ใช้บริการ/ร่วมมือกัน/เติบโตไปด้วยกัน), ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่อาจารย์มือ
อาชีพ (มีตาแหน่งทางวิช าการ) และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร (งานได้ผล/คน
เป็นสุข) ให้สาขาวิชานายุทธศาสตร์ทั้ง 3 ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการ (Action
Plan)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ผู้สอนรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ทั ก ษะการเรี ย น ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2559 ส่ ง ผลการเรี ย น น.ส.ณั ฐ พร งามระยั บ รหั ส
58294700571 คะแนนเก็บ 38 คะแนน กลางภาค 13 คะแนน ปลายภาค 15 คะแนน รวม 66
คะแนน ได้เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ผู้สอนรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรีย น ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่ งผลการเรียน น.ส.กรชนันท์ ทองประสาน รหั ส
58294700587 คะแนนเก็บ 33 คะแนน กลางภาค 14 คะแนน ปลายภาค 11 คะแนน รวม 58
คะแนน ได้เกรด D+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผล
การศึกษา X (ขส), I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผ ลการเรียน แต่ การแก้ไขผลการเรียน X, I ในครั้ง
ต่อไปต้องดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ตามระเบียนของมหาวิทยาลัย
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อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ ารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 ไม่มีแก้ไข
4.3 รายงานรายวิชาเปิดสอน จาแนกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาค
การศึกษา 1/2560
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา
1/2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายวิชาเปิดสอน ภาคการศึกษา 1/2560
แล้วมีมติให้แก้ไข ดังนี้
ล าดั บ ที่ 473 ศท 0022202 สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย หมู่ เ รี ย น
601345301 ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ผูส้ อน อาจารย์ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
การจัดผู้สอนในรายวิชา ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต ซึ่ง
เป็ น รายวิชาที่เน้น การปลู กฝั งจิ ตส านึก และใช้กระบวนการหล่ อหลอมขัดเกลาจิตใจให้ นักศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าและกระทาความดี รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ดังนั้น อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต ควรใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
ต้องผ่านกิจกรรม เช่น Activelearning Problem Based Learning เป็นต้น ดังนั้น อาจารย์ผู้สอน
รายวิชา ศท 0022207 คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต ควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. มีคุณวุฒิ / วุฒิการศึกษาตรงด้านพระพุทธศาสนา
2. ผ่ า นการอบรม / หลั ก สู ต รการสอนสมาธิ / คอร์ ส ปฏิ บั ติ ธ รรม /
คุณธรรมจริยธรรม
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
4. จั ด รู ป แบบการเรี ย นรู้ วิ ช าคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมกั บ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และนักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 5 ด้านที่ระบุไว้ใน มคอ.2
ที่ ป ระชุ ม ได้ ส อบถามสาขาวิ ช าว่ า มี ร ายวิ ช าใดที่ จ ะให้ ผศ.ดร.จอมชั ย
เลิศอมรรัฐ สอนหรือไม่
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่าทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้สอนที่ มีคุณภาพและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษาได้ และไม่มีรายวิชาใดจัดให้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ สอน
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เนื่ องจาก อาจารย์ยั งไม่ส่งข้อมูล ในการพัฒ นาการเรียนการสอนของตนเองตามมติที่ประชุมในปี
การศึกษาที่ผ่านมา จึงยังไม่จัดรายวิชาให้สอน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวารสารเพื่อเข้าฐาน TCI
อาจารย์ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า
คณะจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวารสารวิชาการสู่ฐาน TCI ดังนี้ อาจารย์วีรวิชญ์
บุ ญส่ ง, อาจารย์ ดร.วาสิ ตา เกิดผล ประสพศักดิ์, อาจารย์ คมกริช บุญเขีย ว, รศ.ดร.กาสั ก เต๊ ะ
ขันหมาก, รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง, รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม, อาจารย์สุริยะ หาญพิชัย และอาจารย์
ท่านอื่นๆ จะมีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการ

เลิกประชุม เวลา 15.20 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

