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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------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. นางภัคจิรา

สุทธิสาร
แท่นทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
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. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
15. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
16. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
18. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

ติดภารกิจ
ติดประชุม
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายงานสรุ ป โครงการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประจ าเดื อ น
สิงหาคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า รายงาน
สรุปโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาเดือนสิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559 – เดือน
กันยายน 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม
2559 – เดือนกันยายน 2560 ดังนี้
1) คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ดาเนินการแล้ ว 16 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
- ภายใน 15 ก.ย. 60 กิจกรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ งบ
แผ่นดิน จานวน 33,178 บาท
ภายใน 15 ก.ย. 60 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การและ
ประชาสัมพันธ์คณะ งบแผ่นดิน จานวน 11,000 บาท
2) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการครบแล้ว 19 โครงการ
3) ภาษาไทย ดาเนินการครบแล้ว 11 โครงการ
4) ภาษาอั ง กฤษ (ศศ.บ.) ด าเนิ น การแล้ ว 11 โครงการ และคื น เงิ น 1
โครงการ ดังนี้
- กิจกรรมจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 5,000 บาท
5) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- 17 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK งบ
แผ่นดิน จานวน 5,000 บาท
6) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 12 โครงการ และกาลังดาเนินการ 2
โครงการ ดังนี้
- 13 ก.ย. 60 จะจั ด ประกวดหนุ่ ม ฉลาด สาวเฉลี ย ว และหนุ่ ม สาว
สร้างสรรค์ งบ บ.กศ. จานวน 20,000 บาท
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- 6 และ 20 ก.ย. 60 จะจัดประกวดร้องเพลง คณะและมอบรางวัลเพชร
มนุษยศาสตร์ฯ งบ บ.กศ. จานวน 18,500 บาท
7) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และคืนเงิน 1 โครงการ
ดังนี้
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
ชั้นปีที่ 1 งบ บ.กศ. จานวน 114,400 บาท
8) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการครบแล้ว 11 โครงการ
9) การปกครองท้องถิ่น ดาเนินการครบแล้ว 10 โครงการ
10) ดนตรีศึกษา ดาเนินการแล้ว 11 โครงการ กาลังดาเนินการ 3 โครงการ
และคืนเงิน 2 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
- 2 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมพื้นฐานการวิจัยทางดนตรี งบแผ่นดิน จานวน
8,000 บาท
- 9-10 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครูดนตรี งบแผ่นดิน
จานวน 23,000 บาท
- 12-13 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมดนตรีวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 40,000
บาท
- โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 7,000 บาท
- ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีไทย-สากล งบ บ.กศ. จานวน 10,000
บาท
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11) สั ง คมศึ ก ษา ด าเนิ น การแล้ ว 9 โครงการ และก าลั ง จะด าเนิ น การ 1
โครงการ ดังนี้
- 26-27 ส.ค. 60 จะจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี งบ
แผ่นดิน จานวน 8,000 บาท
12) นิติศาสตร์ ดาเนินการครบแล้ว 16 โครงการ
13) ศิลปกรรม ดาเนินการครบแล้ว 8 โครงการ
14) ภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการครบแล้ว 9 โครงการ
15) งานวิชาการ ดาเนินการแล้ว 9 โครงการ กาลังดาเนินการ 3 โครงการ และ
คืนเงิน 1 โครงการ ดังนี้
- 15 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา งบแผ่ นดิน
จานวน 4,420 บาท
- 15 ก.ย. 60 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตตาราเอกสารและสื่อการเรียน
การสอน งบแผ่นดิน จานวน 34,025.25 บาท
- กิจกรรมปรับปรุงห้องวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบ
กศ.บป. จานวน 219,900 บาท (อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบ
บ.กศ. จานวน 191,050 บาท
1.3 กาหนดการ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 กันยายน วันสถาปนา
มหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
กาหนดการ 97 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 21
กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
เวลา 06.19 น.
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ณ บริเวณลานธรรม (ท้าวมหาพรหมวิทยาพัฒน์, พระพุทธศิริพร และพระพุทธปล่องมณีมงคล
สถิตเทพสตรี)
เวลา 10.00-11.30 น. พิธีทาบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จานวน 9
รูป ณ หอประชุม 1
เวลา 11.30 น.
พิธีมอบทุนการศึกษา จานวน 74 ทุน ณ หอประชุม 1
- ศิษย์เก่ารุ่น กลีบยูง 09 และ 11 จานวน 41 ทุน
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จานวน 25
ทุน
- ศูนย์ฮีโน่ ไทยรุ่งเรืองลพบุรี จานวน 6 ทุน
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- อาจารย์สาระ การเวก จานวน 2 ทุน (มอบให้นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา)
เวลา 12.15 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ หอประชุม 1
* การแต่งกาย ผ้าไทย สีโทนสุภาพ ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์การไว้ทุกข์
กาหนดการ งานมุทิ ต าจิ ต เกษี ย ณอายุ ร าชการ ข้ า ราชการ พนั ก งานใน
สถาบันอุด มศึกษา และลูกจ้ างชั่วคราว ประจาปี 2560 “ด้วยรัก...และผูกพัน 60” วัน ที่ 21
กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
กาหนดการ งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้าง
ชั่ว คราว ประจ าปี 2560 “ด้ว ยรั ก...และผู กพัน 60” วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
เวลา 17.00 น.
คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
เวลา 17.30-18.30น. การบรรเลงเพลงของวงดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี
เวลา 19.00 น.
นาเสนอประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 19.15 น.
อธิ ก ารบดี ม อบพวงมาลั ย และของที่ ร ะลึ ก ในนาม
มหาวิทยาลัยแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ด้านล่างเวที)
- คณาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมงาน มอบพวงมาลัยแด่ผู้
เกษียณอายุราชการ (ด้านล่างเวที)
เวลา 19.45 น.
อธิการบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิต
เวลา 20.00 น.
ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 20.14 น.
การแสดงของหน่ ว ยงานที่ ผู้ เกษีย ณอายุร าชการสั ง กั ด
และบรรเลงเพลงของวงดนตรีฯ
เวลา 21.00 น.
ปิดงาน
รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2560
1. ผศ.ทัศนา แก้วพลอย
คณะครุศาสตร์
2. ผศ.ภัสสร์ศศิร์ อภิยาหอม
คณะวิทยาการจัดการ
3. อ.เสน่ห์
เทียมดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางจินตนา ภาคามนต์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี
5. นางสุวิทย์ ศรีวิชา
สานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
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มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 บัน ทึกข้อความ เรื่ อง รายงานผลการเข้าร่ วมประชุมแก้ไ ขปัญหาจราจร
ถนนสีหราชเดโช (หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า บันทึก
ข้อความ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาจราจร ถนนสีหราชเดโช (หลังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี) มีการปิดประตูด้านหลังทั้งประตูเล็ก และประตูใหญ่ เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษา ภาคปกติ พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ประกาศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เรื่ อ ง ให้ นั ก ศึก ษา ภาคปกติ พ้ นสภาพการเป็น นั กศึ ก ษา และให้
สาขาวิชาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชาของตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อสังเกตว่าหากการพ้นสภาพเนื่องจากไม่เข้าเรียน
และผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ควรจะประกาศแต่หากพ้นสภาพทางการเงิน ไม่ควรประการเนื่องจาก
เมื่อชาระเงินก็สามารถคืนสภาพได้
1.7 ประชาสัมพันธ์การจัดทาวารสารวิชาการ ประจาปี 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การจัดทา
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐาน TCI ในปีการศึกษา 2559 จัดทาวารสาร
จานวน 2 เล่ม และในปีการศึกษา 2560 จะต้องจัดทาวารสารจานวน 3 เล่ม จึงขอให้สาขาวิชาส่ง
บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ สาขาวิชาละ 1 บทความ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 รายวิชาศึกษาทั่วไป
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อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปนั้นเป็นรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่านและมีนักศึกษาจานวนมากการจัดทาเอกสาร หรือ
ข้อสอบต้องมีเวลาในการจัดทา และต้องใช้เอกสารชุดเดียวกัน ดังนั้น การส่งเอกสารหรือข้อสอบให้
เจ้าหน้าที่จัดทาควรส่งก่อน 1 สัปดาห์ เนื่องจากเอกสารมีจานวนมากต้องใช้เวลาในการถ่ายเอกสาร
และจัดเรียงเอกสาร จะได้ไม่มีปัญหาของเอกสารดาเนินงานได้ครบถ้วน และถูกต้อง
คณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไปควรมีการประชุม เพื่อกาหนดวันสอบกลาง
ภาคของรายวิชาศึกษาทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 ตารางการจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกันยายน
2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ตารางการ
จัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกันยายน 2560 ดังนี้
6 ก.ย. 60 กิ จ กรรมคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษารางวั ล เพชรมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2/207
7 ก.ย. 60 กิจกรรมคัดเลื อกนักศึกษาเข้ารับทุน บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรี
ธุรกิจ เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้อง 2/103
7 ก.ย. 60 ส่ ง รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาขอรั บ ทุ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า กลี บ ยู ง 09 (นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตร ค.บ.) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 2/111
13 ก.ย. 60 กิจกรรมประกวดหนุ่มฉลาดสาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์
ประจาปีการศึกษา 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุม 1
20 ก.ย. 60 กิ จ กรรมประกวดร้ อ งเพลงหมู่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560, พิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบรางวัล
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจาปีการศึกษา 2560 เวลา 13.00-1600 น. ณ หอประชุม 1
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
2560

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่
2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
คาว่า รองคณบด แก้ไขเป็น รองคณบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การเสนอชื่ อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.สุรพล เคยบรรจง
เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตั ว แทนคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ในคณะกรรมการส่ งเสริ มกิ จการ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3.2 ตารางคะแนนเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คะแนนการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 มีการปรับเปลี่ยน 2 หลักสูตร คือ
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับคุณภาพดี
2. สาขาวิชาศิลปกรรม
ผลคะแนนเฉลี่ย 3.02 อยู่ในระดับคุณภาพดี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ James Pridmore ผู้สอนรายวิชา การพูดภาษาอังกฤษสาหรับ
อุดมศึกษา ส่งผลการเรียน น.ส.สุมาตรี จิดรียนิตย์ ขอส่งคะแนนใหม่เนื่องจากคะแนนที่แสดงในระบบ
ทะเบียนไม่ตรงกับคะแนนในตัวข้อสอบ ดังนี้
เดิม คะแนนเก็บ 33.5 กลางภาค 15.74 คะแนน ปลายภาค 4.5 คะแนน
รวม 53.74 คะแนน ได้เกรด D
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ใหม่ คะแนนเก็บ 33.5 กลางภาค 15.74 คะแนน ปลายภาค 8.25 คะแนน
รวม 57.49 คะแนน ได้เกรด D+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ผู้สอนรายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามกาหนดเวลา จึงไม่สามารถ
ส่งเกรดในระบบได้ จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม นายตระกูลชัย ชัยกิมานนท์ คะแนนเก็บ 37 คะแนน
กลางภาค 10 คะแนน ปลายภาค 6 คะแนน รวม 53 คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
3. อาจารย์จิตราพร งามเนตร ผู้สอนรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เนื่องมีข้อผิดพลาดในการลงคะแนนในระบบ จึงขอส่งผล
การเรียนเพิ่มเติม นายพงษ์ทัศน์ ลัดนอก คะแนนเก็บ 25 คะแนน ปลายภาค 10 คะแนน รวม 50
คะแนน ได้เกรด D
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4. อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์ ผู้สอนรายวิชา 2102206 การพูดในที่ชุมชน ภาค
การศึกษาที่ 2/2559 เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามกาหนดเวลา จึงไม่สามารถส่งเกรดใน
ระบบได้ จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม น.ส.ภัทราภรณ์ น้อยสกุล สอบกลางภาค 23 คะแนน การพูด
10 คะแนน ปลายภาค 24.8 คะแนน การเข้าชั้นเรียน 9 คะแนน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 8 คะแนน
รวม 74.8 คะแนน ได้เกรด B+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
5. อาจารย์ ว รรณวิ ษ า ปั้ น คุ้ ม ผู้ ส อนรายวิ ช า ศท 0033015 การพู ด
ภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เนื่องจากนักศึกษาไม่ไ ด้ลงทะเบียนตาม
กาหนดเวลา จึงไม่สามารถส่งเกรดในระบบได้ จึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม ดังนี้
- น.ส.สุมิตรา ชาลีนุษย์ คะแนนเก็บ 48 คะแนน ปลายภาค 18 คะแนน
รวม 66 คะแนน ได้เกรด C+
- นายจักรพันธ์ รอดทัพ คะแนนเก็บ 18 คะแนน ปลายภาค 14 คะแนน
รวม 32 คะแนน ได้เกรด E
- น.ส.ศิริวรรณ อิธิสาร คะแนนเก็บ 19 คะแนน ปลายภาค 14 คะแนน
รวม 33 คะแนน ได้เกรด E
- น.ส.ทัศพร ศรีสุข คะแนนเก็บ 31 คะแนน ปลายภาค 21 คะแนน รวม
52 คะแนน ได้เกรด D
- นายปฏิภาณ บุญชู คะแนนเก็บ 34 คะแนน ปลายภาค 15 คะแนน รวม
49 คะแนน ได้เกรด E
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มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส) I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2/2558, ภาคฤดูร้อน/2558, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 2/2558, ภาคฤดูร้อน/2558, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559 แล้วมีมติอนุมัตผิ ลการเรียน

4.2 เรื่องแนวทางการทวนสอบผลการเรียนของหลักสูตร
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผล
การเรียนรายวิชาใดที่เข้าประชุมหัวภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้ไม่ทัน ให้หลักสูตรดาเนินการ
ทวนสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และให้นาส่งภายในวันที่ 11 กันยายน
2560 เพื่อนาเข้าเป็นเอกสารการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้ งที่ 9/2560 ในวัน ที่ 13 กัน ยายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ผ ลการเรียนดังกล่ าว เฉพาะผล
การศึกษาปี 2559 เท่านั้น และตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรต้องดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนนาเข้าที่ประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้า
สาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคณะกรรมการประจา
คณะ ตามลาดับต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กิจกรรมร้องเพลงเพื่อพ่อ (เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560)
ประจ าเดื อ นกั น ยายน ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม, สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
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อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
กิจกรรมร้องเพลงเพื่อพ่อ (เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560) ประจาเดือนกันยายน
อีก 4 สาขาวิชาที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรม ได้แก่ สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จึงกาหนดให้จัด
กิจกรรมในวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ขับร้องเพลงราชภัฏสดุดี, เพลงรูปที่มีทุกบ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กิจกรรมร่วมร้องเพลงเพื่อพ่อ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัด
กิจกรรมร้องเพลงเพื่อพ่อ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (ให้ ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ เป็นผู้ตั้งชื่อกิจกรรม)
- วัน-เวลา 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม 1
- นักศึกษาผู้ร่วมร้องเพลง คือ นักศึกษาทุกสาขาวิชา จานวนสาขาวิชาละ 10
คน (ใส่ชุดพิธีการ)
- เพลงที่ร้อง เพลงราชภัฏสดุดี, เพลงองค์ภูมิพล, เพลงทาดีเพื่อพ่อ และเพลง
พ่อของแผ่นดิน
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมสาขาวิชาละ 2 คน หรืออาจารย์ท่านใดสนใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรม
ทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และกาหนดวันซ้อมในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การถ่ายเอกสารตามโควตา
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การถ่าย
เอกสารตามโควตาอาจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นจะมี โ ควตาก าหนดท่ า นละ 15 หน้ า ต่ อ รายวิ ช า เฉพาะ
แบบฝึกหัด หรื อเอกสารการสอนต่างๆ ยกเว้น ประมวลการสอน (มคอ.3) และข้อสอบ อาจารย์
สามารถตรวจสอบจานวนหน้าที่ถ่ายไปแล้วได้ที่ คุณสุนทรี รื่นชู หากอาจารย์ท่านใดถ่ายเกิน 15 หน้า
แล้ว สามารถใช้โควตาของอาจารย์ท่านที่ถ่ายเอกสารน้อยได้ ให้อาจารย์ปรึกษากับอาจารย์ผู้เป็น
เจ้าของโควตา ส่วนวิชาศึกษาทั่วไปก็สามารถถ่ายเอกสารที่คณะได้
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มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การใช้ห้องเรียนของนักศึกษาในเวลาพักกลางวัน
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ ทราบว่า การใช้
ห้องเรียนของนักศึกษาในเวลาพักกลางวัน มีนักศึกษามาขอเบิกกุญแจห้องเพื่อซ้อมกิจกรรม ไม่ได้ใช้
เพื่อการเรียนการสอน ให้หัวหน้าสาขาวิชาแจ้งนักศึกษาในสาขาวิชาให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ

5.3 แจ้งความไม่สะดวก หรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า
เครื่องปรับอากาศห้อง 2/303 ใช้งานไม่ได้
อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง (แทน) หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
อินเตอร์เนตในห้อง 2/210 ใช้งานไม่ได้
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ให้ ส าขาวิ ช าด าเนิ น การจั ด ท ารายการ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการสั่งซื้อ ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเดือนมกราคม 2561 เพื่อ
จะได้ดาเนินการจัดซื้อในงบประมาณ 2563 ส่วนงบลงทุนให้สาขาวิชาดาเนินการส่งด้วย สาขาวิชาที่
ส่งแล้ว คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาดนตรีศึกษา ส่วนสาขาวิชาอื่นๆ
ยังไม่ได้ส่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การประชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ วิ ช าการ-วิ จั ย ด้ า น
มนุ ษ ยศ าสตร์ แ ละสั ง ค มศ าสตร์ วั น ที่ 15 สิ ง หาค ม 2560 ณ ค ณ ะมนุ ษ ยศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์วีรวิชญ์ บุ ญส่ง (แทน) หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
จากการได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดงาน
ประชุมวิช าการ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 โดยมีกาหนดการสาหรับผู้สนใจส่งบทคัดย่อ หรือ
บทความเต็ม) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนี้
- ประกาศเปิดรับบทคัด ย่อ ภายในวันที่ 1 กัน ยายน – 3 พฤศจิกายน
2560
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 6-13 ธันวาคม 2560
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- ส่งบทความเต็ม (ส าหรับผู้ ที่ต้องการส่งบทความเต็มลง Proceeding)
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561
- ประกาศผู้ผ่านบทการตีพิมพ์บทความเต็มลง Proceeding ภายในวันที่
10 มิถุนายน 2561
การส่งบทความตีพิมพ์มีค่าใช้จ่าย แต่ 3 บทความแรกฟรี จะคิดเงินในบทความ
ที่ 4 และถ้าบทความใดน่าสนใจจะนาไปลงวารสารทันที
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 3
กันยายน 2560 คณะได้จัด กิจกรรมไปหมู่บ้านโคกสลุง เพื่อลงพื้นที่ในการวิจัย จึงขอเชิญประชุม
นาเสนอเค้าโครงงานวิจัยในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โ ดย
อาจารย์ต้องมีเค้าโครงงานวิจัยเรียบร้อยแล้วเพื่อนาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ ทราบว่า ในภาค
การศึกษาที่ 1/2560 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษนั้น อาจารย์พิเศษไม่
สามารถสอนท่านเดียวได้ ต้องจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรสอนคู่ด้วย ไม่ เช่นนั้นจะไม่สามารถเบิกเงิน
ค่าตอบแทนการสอนได้เต็ม จะเบิกได้เพียงครึ่งเดียว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การขอ
เบิ กค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา ให้ส าขาวิช าดาเนินการเบิกค่าใช้จ่าย และเตรียม
เอกสารให้ครบ
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
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ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

