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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2560
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. อาจารย์ชลิดา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์สุธินี
5. ผศ.สุวรรณา

ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
พันแสง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
3. อาจารย์สุกัญญา
4. นางภัคจิรา

บริสุทธิ์
ทรัพย์รวงทอง
ทองแห้ว
แท่นทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
6. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
7. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
8. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
9. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
10. อาจารย์สนธยา
สุขอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
11. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
12. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
13. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
14. อาจารย์ธัชพล
ทีดี
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
15. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
16. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.

ติดประชุม
ติดภารกิจ
ลากิจ
ติดประชุม
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ให้หัวหน้า
สาขาวิชาตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับให้ถูกต้องครบถ้วน และในการจัดกิจกรรม ในเรื่องการขอ
อนุมัติโครงการที่มีค่าวัสดุเกิน 5,000 บาท ต้องดาเนินการก่อนจัดโครงการ 10 วัน รายละเอียดดังนี้
1) งานธุรการ ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 1,388,800 บาท งบรายได้ จานวน
797,000 บาท รวม 2,185,800 บาท
2) งานวิชาการ ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 798,100 บาท งบรายได้ จานวน
810,000 บาท รวม 1,608,100 บาท
3) งานกิจการนักศึกษา ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 633,400 บาท งบรายได้
จานวน 100,000 บาท รวม 733,400 บาท
4) สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับงบแผ่ นดิน จานวน 199,000 บาท งบรายได้
จานวน 28,000 บาท รวม 227,000 บาท
5) สาขาวิช าภาษาจีน ได้รั บงบแผ่ นดิ น จ านวน 225,000 บาท งบรายได้
จานวน 39,000 บาท รวม 264,000 บาท
6) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 203,000 บาท งบรายได้
จานวน 27,000 บาท รวม 230,000 บาท และกิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
ขอเพิ่มจัดกิจกรรมในไตรมาส 3 ด้วย
7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับงบแผ่นดิน จานวน
172,200 บาท งบรายได้ จานวน 250,000 บาท รวม 422,200 บาท
8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 258,000 บาท งบ
รายได้ จานวน 69,000 บาท รวม 327,000 บาท
9) สาขาวิช านิติศาสตร์ ได้รับงบแผ่ นดิน จานวน 276,000 บาท งบรายได้
จานวน 125,000 บาท รวม 401,000 บาท
10) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 246,000 บาท งบ
รายได้ จานวน 85,000 บาท รวม 331,000 บาท
11) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 405,000 บาท งบ
รายได้ จานวน 320,000 บาท รวม 725,000 บาท
12) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 338,000 บาท งบ
รายได้ จานวน 106,000 บาท รวม 444,000 บาท
13) สาขาวิช าภาษาไทย ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 314,000 บาท งบรายได้
จานวน 106,000 บาท รวม 420,000 บาท
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14) สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 319,000 บาท งบรายได้
จานวน 109,000 บาท รวม 428,000 บาท
15) สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้รับงบแผ่นดิน จานวน 325,000 บาท งบรายได้
จานวน 84,000 บาท รวม 436,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การใช้ห้องอาคาร 2
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี
การปรับเปลี่ยนห้องให้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงห้องศูนย์ตาราเดิม เป็นห้องประชุมขนาด 60 คน
ห้องศึกษาค้นคว้าปรับเป็นห้องวารสาร มีคุณสุภรัตน์ เครือวงษา เป็นผู้ดูแล
ห้องกิจการนักศึกษาปรับเป็นห้องรับรอง มีบริการกาแฟ
ห้องส่วนกลางปรับเป็นห้องถ่ายเอกสาร และห้องเก็บเอกสาร
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอว่า ขณะนี้ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งแต่ละหน่วยได้ปิดแล้ว แต่ตามศูนย์นั้นมีหนังสือ ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ จึง
ควรประสานผู้รับผิดชอบเพื่อขอความอนุเคราะห์หนังสือ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 เชิญอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิจัย
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ใน
ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีปัญหาในเรื่องการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ น้อยมาก จึงจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการวิ จัย ใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (เทพธานี) ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนด้วยการวิจัย ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างการวิจัย ในภาค
การศึกษา 2/2560 อาจารย์ทุกท่านสามารถของบทาวิจัยได้มากว่า 1 เรื่อง ให้อาจารย์ทุกท่านยืนยัน
การเข้าร่วมกิจกรรมมายังงานวิชาการ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.4 อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่
6-8 ธันวาคม 2560
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า จะจั ด
กิจกรรมอบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยใช้ชั้นเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันที่ 6-8 ธันวาคม
2560 ณ เขาใหญ่ โดยการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อเขียนหัวข้อและข้อเสนอการวิจัยให้แล้วเสร็จ กลับมา
สามารถทาสัญญาวิจัยได้เลย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 ประกาศคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เรื่ อ ง ทุ น การศึ ก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ศ ศิวิ มล สุ ทธิ ส าร รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จการนักศึ กษา แจ้ งให้ ท ราบว่ า
อาจารย์ ท่ า นใดมี ค วามประสงค์ ใ ห้ ทุ น การศึ ก ษาแจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ ที่ ห้ อ งกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มี
กาหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมยูงทอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.

2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่
4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้
คณะกรรมการแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละรายวิชา เพื่อทาคาสั่งแต่งตั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปการส่ง มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเ ศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้
ตรวจสอบในระบบ Google Drive แล้วสาขาวิชาที่ยังไม่มีการอัพโหลดข้อมูล ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ), สาขาวิ ช าศิ ล ปกรรม, สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่น , สาขาวิ ช า
ภาษาไทย, สาขาวิชาดนตรีศึกษา และในรายวิชาศึกษาทั่ว ไป ได้แก่ รายวิชาความจริงของชีวิต,
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถส่งข้อมูลได้ตามคู่มือการ Upload มคอ. ขึ้น Google
Drive ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การประชุมงานวิจัยบริการวิชาการ
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มี
การจัดประชุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง มีการนาเสนอ
ข้อเสนอวิจัยแบบ PAR เรียบร้อย มีการปรับแก้ไข และมีกาหนดให้ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
บัดนี้ได้ล่วงเลยเวลาแล้วจึงขอให้สาขาวิชาส่งข้อเสนอวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วตามข้อเสนอแนะของ
วิทยากรภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาละ 2 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้
สาขาวิชากาหนดค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 (เอกสาร
หมายเลข 6.1) และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560
(เอกสารหมายเลข 6.2) ไฟล์ เ อกสารจะอั พ โหลดในกลุ่ ม หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ส่ ง ภายในวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2560 ส่งไฟล์ในกลุ่มหัวหน้าสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561
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อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ คือ หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรองจาก สกอ.
2. ด้านอื่น ๆ คือ อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
3. ด้านการปฏิบัติงาน คือ อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ต่ากว่า
เกณฑ์ สกอ.
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การพิจารณาเรื่อง บันทึกการแก้ไขผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. รศ.ดร.กาสั ก เต๊ะขัน หมาก ผู้ ส อนรายวิช า รศ 2208312 วิธีวิ จัยทางรั ฐ
ประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ส่งผลการเรียน จ.ท.จามร
บัวสมบูรณ์ เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด คะแนนเก็บ 46 คะแนน ปลายภาค 13
คะแนน รวม 59 คะแนน ได้เกรด D+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4.4 การพิจารณาเรื่อง การขอแก้ไขผลการเรียน X, I โดยคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส.), I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4.5 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2558, ภาคฤดูร้อน/2558, 1/2559, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 1/2558, ภาคฤดูร้อน/2558, 1/2559, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559 แล้วมีมติอนุมัติผล
การเรียน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 แนะนาอาจารย์ใหม่
อาจารย์ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริห าร แจ้งให้ทราบว่ า กล่าว
ต้อนรับ และแนะนาอาจารย์ใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา,
อาจารย์กุสุมา เรืองพัฒนกูล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ อาจารย์กัลยา ภูผา
สาขาวิชาภาษาไทย ให้อาจารย์ใหม่แนะนาตัว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ติดตามการส่งขอผลงานวิชาการ
อาจารย์ว าสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หั วหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
เสนอว่า การติดตามการส่งขอผลงานวิชการ ควรมีผู้รับผิดชอบติดตามประสานงานทวงถามในการ
ดาเนินการขอผลงานวิชาการ จะได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ส่งตัวแทนเข้าร่วมฟังข้อเสนอแนะของ สกอ.
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องเข้าร่วมฟังข้อเสนอแนะของ สกอ. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพฯ
จานวน 5 คน รายชื่อดังนี้ อาจารย์ช ลิ ดา แสนวิเศษ, อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร, อาจารย์
ชญานุตม์ บุญพระเกศ, อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์ และอาจารย์คมกริช บุญเขียว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 แจ้งข้อมูลล่าสุดเกณฑ์ ผศ. รศ.
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
อาจารย์ ท่านใดจะส่ งขอผลงานทางวิช าการ ต้องรีบส่ งผลงานก่อนเกณฑ์ใหม่ ส่ งภายในวันที่ 31
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ตุลาคม 2561 ยังใช้เกณฑ์เก่าเพื่อพิจารณา แต่ถ้าส่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จะใช้เกณฑ์ใหม่ในการ
พิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

