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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2560
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น.
ณ ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพเทพธานี ชั้น 2
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์สุธินี
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. ผศ.สุวรรณา

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
วงศ์วัฒนานุกุล
ทรัพย์รวงทอง
พันแสง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ศศิวิมล
2. อาจารย์ชญานุตม์
3. นางภัคจิรา

สุทธิสาร
บุญพระเกศ
แท่นทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์ (แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
8. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ใยคง
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
9. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
10. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
11. อาจารย์สนธยา
สุขอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
12. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
14. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
17. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

ไปราชการ
ลาป่วย
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 15.40 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า แผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 แบ่งได้เป็น 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
1.1 ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรฯ
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.1 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
2.2 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2.3 ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1. จานวนโครงการ................โครงการ
2. จานวนผู้เข้ารับบริการ............คน
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80
ตัวชี้วัด เชิงเวลา
1. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด ร้อยละ 100
กิจกรรมหลัก
- เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ งบแผ่นดิ น อบต.โคกสลุง
จานวน 1,850,000 บาท แบ่งให้ 12 สาขาวิชา ๆ ละ 150,000 บาท
- บู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนและงานวิ จั ย คณะ จ านวน
50,000 บาท (สรุปรายงานวิจัย 1 เล่ม) สาขาวิชา 12 สาขาวิชา ๆ ละ 75,000 บาท (1 โครงการ, 1
งานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน/ครู/บุคลากร มรท. จานวน 60 คน)
- การให้บริการวิชาการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
และชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้
เข้าอบรมเป็นหลัก แบ่งให้ 12 สาขาวิชา ๆ ละ 75,000 บาท (1 โครงการ, 1 งานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ จานวน 50 คน)
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- โครงการพั ฒ นานั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ แบ่งให้ 4 สาขาวิชาสายครู ๆ ละ 50,000
บาท (1 โครงการ, 1 งานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน/ครู/บุคลากร จานวน 180 คน)
2.4 ผลผลิต ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.5 ผลผลิต ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
3. แผนงาน บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
งบ บ.กศ. จานวน 210,000 บาท (วิจัยชั้นเรียน 3,500 บาท/เรื่อง/คน)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 หนังสือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การรับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหนังสือแจ้ง เรื่อง
การรับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2560 โดย นายสุรศักดิ์ ทองคาศรี ได้รับ
คัดเลือก และเข้ารั บเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22
สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 แนวปฏิบัติการลา
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ให้อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
ลา, ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2555 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง สัดส่วน
คะแนนประเมิ น ในการพิจ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ นข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณ วุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 แบบสอบถาม การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ของผู้ บ ริ ห ารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า เพื่อหาคาตอบว่าการบริหารของผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นการบริการงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับใด เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒ นาการบริห ารตามหลั กธรรมาภิบาลต่อไป จึงให้ อาจารย์ทุกท่านตอบแบบสอบถาม การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ 2560
ส่งที่ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2559
ประธานที่ป ระชุมแจ้งให้ทราบว่า แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ให้อาจารย์ทุกท่านกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งที่ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ภายใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 วิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน/ปัญหา/อุปสรรค ของการดาเนินการวิจัย และ
การให้บริการวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ให้อาจารย์ทุกท่านกรอกข้อมูล วิเคราะห์จุด
แข็ง และจุดอ่อน/ปัญหา/อุปสรรค ของการดาเนินการวิจัย และการให้บริการวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี
ให้เรียบร้อย ส่งที่ นางสุภรัตน์ เครือวงษา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
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มติที่ประชุม รับทราบ

1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค
ปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ดังนี้
1 ส.ค. 60
เริ่มการเรียนการสอน
18-22 ก.ย. 60
สอบกลางภาค
20-24 พ.ย. 60
สอบปลายภาค
27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60 สอบปลายภาค
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค
ปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัย
ได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ดังนี้
22 มิ.ย. 60
เริ่มการเรียนการสอน
6 ก.ย. 60
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 ตารางคะแนนเบื้ อ งต้ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ผลคะแนน
เบื้องต้น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่าง
วันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
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17 ก.ค. 60 สาขาวิชาภาษาจีน
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.22 ระดับคุณภาพดี
18 ก.ค. 60 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ให้ส่งเล่มแก้ไขใหม่ 21 ก.ค. 60
19 ก.ค. 60 สาขาวิชาดนตรีศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ย 3.09 ระดับคุณภาพดี
สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น ผลคะแนนเฉลี่ ย 3.71 ระดั บ
คุณภาพดี
สาขาวิชาสังคมศึกษา
20 ก.ค. 60 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ

ผลคะแนนเฉลี่ย 3.40 ระดับคุณภาพดี
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.24 ระดับคุณภาพดี
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.06 ระดับคุณภาพดี
ศศ.บ. ผลคะแนนเฉลี่ ย 3.12 ระดั บ

คุณภาพดี
21 ก.ค. 60 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผลคะแนนเฉลี่ย
3.19 ระดับคุณภาพดี
24 ก.ค. 60 สาขาวิชาภาษาไทย
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.28 ระดับคุณภาพดี
25 ก.ค. 60 สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ ย 3.39 ระดั บ
คุณภาพดี (แต่ต้องรอปรับ)
26 ก.ค. 60 สาขาวิชานิติศาสตร์
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.20 ระดับคุณภาพดี
(แต่ต้องรอปรับ)
27 ก.ค. 60 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผลคะแนนเฉลี่ย 2.44
ระดับคุณภาพปานกลาง (แต่ต้องรอปรับ)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผลคะแนนเฉลี่ย 2.64
ระดับคุณภาพปานกลาง (แต่ต้องรอปรับ)
มติที่ประชุม รับทราบ
1.11 ปฏิทินงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา
1/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งาน
วิชาการได้จัดทาปฏิทินงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2560 ให้
อาจารย์ดาเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.12 แผนพัฒนาวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISBN:
1685-2613
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งาน
วิชาการได้จัดทาแผนพัฒนาวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISBN: 1685-2613
โดยก าหนดการเผยแพร่ ปี ล ะ 2 ฉบั บ (มกราคม – มิ ถุ น ายน) และ (กรกฎาคม – ธั น วาคม)
กาหนดการออกวารสาร ปีที่ 1 ฉบั บที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2559, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
2560, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
และสามารถส่งวารสารประเมินคุณภาพเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI ในเดือน มกราคม 2562 จะได้รับการ
รับรอง เดือน พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.13 เรื่องแจ้ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
ในงานบริหารมีดังนี้
1. การเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ
1.1 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ภายใน 31 สิงหาคม 2560 โดยส่งกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560
1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติการงบแผ่นดิน เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
15 สิงหาคม 2560 โครงการตามแผนปฏิบัติการงบบารุงการศึ กษา เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 15
กันยายน 2560
2. การจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561
กาหนดส่งภายในเดือนสิงหาคม 2560
3. โครงการใหม่
สานึกรักษ์ไทย - ประกวดมารยาทไทย
- ประกวดการแต่งกาย
- การแต่งกายของนักศึกษา
4. งานอาคาร – สถานที่
4.1 ชั้น 1 ห้อง 2/109 และ 2/110
ปรับปรุงพื้นและฝ้าเพดาน
ห้องประชุมยูงทอง
ปรับปรุงพื้นและผนังห้อง
ห้องรับรอง
ปรับปรุงพื้นและผนังห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า
ปรับปรุงพื้นและผนังห้อง
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ชั้น 2 ห้อง 2/207
รื้อพรมและทาพื้นห้องใหม่
ห้อง 2/206
ปรับรายการใช้คอมพิวเตอร์
ชั้น 3 ห้อง 2/304
ปรับอุปกรณ์
4.2 การยืมอุปกรณ์ติดตั้งในห้องเรียน
ห้อง 2/207 โปรเจคเตอร์ต้องเปลี่ยนใหม่ ขอให้ใช้ยืมที่คณะไปใช้ก่อน
ห้อง 2/204, 2/302 และ 2/303 เช็คอุปกรณ์แล้วยังใช้การได้อยู่
4.3 ตู้กดน้าหน้าอาคารทั้ง 3 ชั้น ปรับปรุงและทาความสะอาดเรียบร้อย
แล้ว
5. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าคณะ จัดปรับปรุงใหม่หลังเดือนตุลาคม
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ ปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ ง เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์
ติดตั้งและปรับระบบเครือข่าย WIFI แจ้งจัดทาแต่รอเวลามาดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.14 ปฏิทิน กิจ กรรมนักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
งานกิจการนักศึกษาได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 เพื่อเป็นการกาหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.15 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม
2559 – เดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 87.72 มี
เงินคงเหลือ 152,081.41 บาท
2) งานธุรการ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 98.38 มีเงินคงเหลือ 11,000 บาท
3) งานวิชาการ ใช้งบประมาณแล้วร้อยละ 57.26 มีเงินคงเหลือ 636,212.30
บาท
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- 9 ส.ค 60 ให้ ส าขาวิ ช า 3 สาขาวิ ช า คื อ ภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ), ศิลปกรรม และ ภาษาอังกฤษ ค.บ. จัดซื้อหนังสือให้แล้วเสร็จ
- ส.ค. 60 จะจั ด กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ งบ บ.กศ. จานวน 5,065 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 มี
เงินคงเหลือ 17,431 บาท
6) นิ ติ ศ าสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 12 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 2
โครงการ ดังนี้
- 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
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- 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
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย-สากล งบแผ่นดิน จานวน
100,000 บาท
9) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 15 โครงการ มีเงินคงเหลือ 101,580
บาท ดังนี้
- ได้ รั บ งบเพิ่ ม เติ ม 304202023021 ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ จานวน 25,000 บาท
10) ภาษาไทย ดาเนินการ 7 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ
ดังนี้
- 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
11) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการ 7 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 3
โครงการ ดังนี้
- 2, 9, 16 ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ 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
12) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 5 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 3 โครงการ
ดังนี้
- 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
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับ
ภาษาจีน งบ บ.กศ. จานวน 10,200 บาท
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13) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- ก.ย. 60 จะจัดประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
14) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 5 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 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
15) 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) (รอเบิกจ่าย)
16) การปกครองท้องถิ่น ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรม รป.บ.จิตอาสา งบ บ.กศ. จานวน 31,460 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560
ที่ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม

พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การพิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) I (ร) โดยคณะกรรมการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในการ
ประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น ที่ประชุม
มีมติให้อาจารย์ดุสิต เมธาประดิษฐสกุล และ อาจารย์ศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ทบทวนการให้ผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ดุสิต เมธาประดิษฐสกุล ชี้แจงเป็นเอกสารว่า ได้ดาเนินการทวน
สอบผลการเรียนแก้ไขเกรด ขส/X รายวิชา นศ 2201317 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปี
การศึกษา 3/2558 นักศึกษา 55254750418 ส.อ.กณธร เสือสกุล ได้เกรด B
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์ศรศักดิ์ กุลจิตติบวร ชี้แจงเป็นเอกสารว่า ได้ดาเนินการทวน
สอบผลการเรียนแก้ไขเกรด ขส/X รายวิชา นศ 2201406 กฎหมายแรงงาน ประจาปีการศึกษา
3/2558 นักศึกษา 55254750418 ส.อ.กณธร เสือสกุล ได้เกรด B
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ผู้สอนรายวิชา ภญ 2104202 ภาษาญี่ปุ่น
4 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 พบว่ามีข้อผิดพลาดในการลงคะแนนในระบบ จึงขอแก้ไขผลการเรียน
น.ส.ธิดารัตน์ รามจันทร์ รหัส 58134090116 คะแนนเก็บ และกลางภาค 42.50 คะแนน ปลายภาค
17.50 คะแนน รวม 60 คะแนน ได้เกรด C
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์ Keith Shippen ผู้ ส อนรายวิ ช า ศท 0033015 การพู ด
ภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีความสับสนระหว่างชื่อกับรหัสนักศึกษา
ท าให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด จึ ง ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย น น.ส.อาริ ภั ท ร พลอยเปลี่ ย นแสง รหั ส
59115530106 คะแนนเก็บ 29 คะแนน กลางภาค 21.81 คะแนน ปลายภาค 23.03 คะแนน รวม
73.84 คะแนน ได้เกรด B
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
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3. อาจารย์ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต ผู้สอนรายวิชา ศท 0022015 ความจริง
ของชีวิต ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ทาให้เกิด
ความผิ ด พลาดในการส่ ง ผลการเรี ย น จึ ง ขอส่ ง ผลการเรี ย นเพิ่ ม เติ ม นายรั ต น เจริ ญ สลุ ง รหั ส
57252430214 คะแนนเก็บ 55 คะแนน ปลายภาค 17 คะแนน รวม 72 คะแนน ได้เกรด B
มติ ที่ป ระชุ ม อนุมั ติ ผ ลการเรีย น แต่ใ ห้ ส อบถาม อาจารย์ ดร.สุ ขสั น ต์
จันทะโชโต ในเรื่องการให้คะแนนไม่ชัดเจน
4. อาจารย์ จุ ฑ ามาศ พรรณสมั ย ผู้ ส อนรายวิ ช า รศ 2208407 ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในการบันทึกผลการเรียนเข้าระบบสามารถกรอก
คะแนนได้ แต่เมื่อพิมพ์ใบรายงานผลการศึกษา พบว่า ไม่มีชื่อนักศึกษา จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
นายอาชานนท์ ธัญญเจริญ รหัส 56194700401 คะแนนระหว่างภาค 45 คะแนน ปลายภาค 25
คะแนน รวม 70 คะแนน ได้เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
5. อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร ผู้สอนรายวิชา รศ 2208210 ภาษาอังกฤษ
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นักศึกษาลงทะเบียนช้า
กว่ากาหนด ทาให้เกิดความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึ งขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม สิบเอกภาณุ
พงศ์ อังสนุ รหัส 57294700112 คะแนนกลางภาค 56 คะแนน ปลายภาค 11.5 คะแนน รวม 67.5
คะแนน ได้เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
6. อาจารย์ศุภธี โตสกุล ผู้สอนรายวิชา รศ 2208208 กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ทาให้เกิด
ความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม จ่าเอกปกรณ์ กลิ่นดอกแก้ว รหัส
57294700416 คะแนนเก็บ 49 คะแนน ปลายภาค 27 คะแนน รวม 76 คะแนน ได้เกรด B+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
7. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้สอนรายวิชา รศ 2208311 สถิติสาหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคฤดูร้อน/2558 นักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
ทาให้เกิดความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 3 คน ดังนี้
1. ส.ต.ภานุพ งศ์ อัง สนุ รหั ส 57294700112 คะแนนเก็บ 47
คะแนน ปลายภาค 7 คะแนน รวม 54 คะแนน ได้เกรด D
2. น.ส.มนขจี รุ่งรูจี รหัส 57294700183 คะแนนเก็บ 50 คะแนน
ปลายภาค 10 คะแนน รวม 60 คะแนน ได้เกรด C
3. ส.ท.เทพฤทธิ์ บุญอ้อย รหัส 57294700203 คะแนนเก็บ 45
คะแนน ปลายภาค 10 คะแนน รวม 55 คะแนน ได้เกรด D+
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มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน แต่ให้สอบถาม รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
ในเรื่องการให้คะแนนไม่ชัดเจน
8. อาจารย์ ส าธิ ต า สั ง ข์ พ งษ์ ผู้ ส อนรายวิ ช า ภอ 2102401 วรรณคดี
เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีข้อผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
น.ส.อัจฉราภรณ์ กล้วยดี รหัส 56134530112 คะแนนเก็บ 35 คะแนน กลางภาค 18 คะแนน ปลาย
ภาค 12 คะแนน รวม 65 คะแนน ได้เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
9. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ผู้สอนรายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีข้อผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียน
เพิ่มเติม น.ส.สิริทิพย์ เทียมหลา รหัส 55174790167 คะแนนเก็บ 37 คะแนน กลางภาค 7 คะแนน
ปลายภาค 9 คะแนน รวม 53 คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
10. อาจารย์ ส าธิ ตา สั ง ข์พ งษ์ ผู้ ส อนรายวิ ช า ภอ 2102401 วรรณคดี
เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีข้อผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
น.ส.ภัทราภรณ์ น้อยสกุล รหัส 57134530173 คะแนนเก็บ 33 คะแนน กลางภาค 15 คะแนน
ปลายภาค 17 คะแนน รวม 65 คะแนน ได้เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
11. อาจารย์บุญสนอง เภาคา ผู้ ส อนรายวิช า ปท 2209205 กฎหมาย
สาหรับการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 1/2559 นักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด ทาให้
เกิดความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม 9 คน ดังนี้
1. น.ส.จุฑามาศ ธูปเพ็ง รหัส 58294690201 คะแนนกลางภาค
40 คะแนน ปลายภาค 26 คะแนน รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
2. นายธีรวัฒน์ อินยิ้ม รหัส 58294690220 คะแนนกลางภาค 47
คะแนน ปลายภาค 31 คะแนน รวม 78 คะแนน ได้เกรด B+
3. จ่าอากาศโทสัมฤทธิ์ นะที รหัส 58294690221 คะแนนกลาง
ภาค 40 คะแนน ปลายภาค 26 คะแนน รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
4. จ่าอากาศโทณภนั ฏ ฐ์ ละมอมอาภรณ์ รหั ส 58294690250
คะแนนกลางภาค 40 คะแนน ปลายภาค 26 คะแนน รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
5. น.ส.รัตติกาล พุ่มกล่อม รหัส 58294690255 คะแนนกลางภาค
40 คะแนน ปลายภาค 26 คะแนน รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
6. จ่าอากาศโทณราวุฒิ ภู่ภักดี รหัส 58294690258 คะแนนกลาง
ภาค 36 คะแนน ปลายภาค 24 คะแนน รวม 60 คะแนน ได้เกรด C
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7. นายยอดอ่องญา อินผาสุข รหัส 58294690271 คะแนนกลาง
ภาค 40 คะแนน ปลายภาค 26 คะแนน รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
8. นายมานิต สิงห์เถื่อน รหัส 58294690277 คะแนนกลางภาค
43 คะแนน ปลายภาค 28 คะแนน รวม 71 คะแนน ได้เกรด B
9. จ่าอากาศโทนพพล โพเมืองแมน รหัส 58294690293 คะแนน
กลางภาค 44 คะแนน ปลายภาค 30 คะแนน รวม 74 คะแนน ได้เกรด B
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผล
การศึกษา X (ขส), I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 มีการแก้ไขดังนี้
1. นักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ลาดับ
ที่ 2 ศท 0022013 ชีวิตกับสุนทรียภาพ หมู่เรียน 582727902 แก้ไขผลรวม จาก 6 คน เป็น 10 คน
อ.นิเวศ เผื่อนทิม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การ
ดูแลนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ขอให้อาจารย์อยู่กับนักศึกษาจนกว่าจะเลิกกิจกรรม และอาคารมี
เวลาในการใช้ และควรดูแลความเรียบร้อยให้เรื่องไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, ปิดล็อคห้อง ถ้าต้องใช้
นอกเวลาควรขออนุญาติใช้ห้องกับมหาวิทยาลัยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการ
เลิกประชุม เวลา 16.20 น.
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