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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2561
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ร้านกวิสรา
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์สุธินี
6. ผศ.สุวรรณา

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
พันแสง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์

ทรัพย์รวงทอง ติดภารกิจ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
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. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
18. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
19. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สวัสดีปีใหม่หัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา
ประธานที่ ป ระชุ มแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า คณะได้ จั ดเตรี ยมของขวั ญ ปีใ หม่ ส าหรั บ
หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา และประธานที่ประชุมมอบของขวัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แสดงความยินดีกับ ดร.คนใหม่ อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า คณะได้ ศั ก ยภาพปริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
1 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สุริยะ หาญพิชัย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานผลการสารวจครุภัณฑ์สาขาวิชา
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ให้สาขาวิชาสารวจตรวจสอบครุภัณฑ์ และ
รายงานผลการสารวจครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบ ส่งภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 ตารางประชุมหัวหน้าภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจาปี 2561
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาตารางประชุมหัวหน้า
ภาควิชา-หัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2561 ตามเอกสารแนบ
กาหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – เดือน
มกราคม 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม
2560 – เดือนมกราคม 2561 ดังนี้
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1) งานวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 7
โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 5 โครงการ ดังนี้
- ส่ ง เสริ มการผลิ ต ตารา เอกสารและสื่ อ การเรี ย นการสอน งบแผ่ น ดิ น
จานวน 144,000 บาท ใช้ไป 23,813.30 บาท เหลือ 120,186.70 บาท
- วารสารวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 221,100 บาท ใช้ไป 27,010 บาท
เหลือ 194,090 บาท
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย งบแผ่นดิน จานวน 100,000 บาท
ใช้ไป 18,000 บาท เหลือ 82,000 บาท
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบ บ.กศ.
จานวน 210,000 บาท ใช้ไป 34,300 บาท เหลือ 175,700 บาท
- โครงการให้ความรู้และกากับติดตามการดาเนินการวิจัยแบบ PAR งบ
กศ.บป. จานวน 29,150 บาท ใช้ไป 6,300 บาท เหลือ 22,850 บาท
2) งานธุ ร การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 15
โครงการ
3) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ
2 โครงการ ดังนี้
- กิ จ กรรมการพั ฒ นาภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนไทยเบิ้ ง
โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบแผ่นดิน จานวน 65,000 บาท ใช้ไป 3,850 บาท เหลือ
61,150 บาท
- กิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน
12,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
4) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ
5) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ
4 โครงการ ดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 งบ
แผ่นดิน จานวน 20,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ งบ
แผ่นดิน จานวน 40,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน งบ บ.กศ.
จานวน 28,160 บาท ใช้ไป 23,180 บาท เหลือ 4,980 บาท
- 21 ม.ค. 61 ศึกษาดูงานและสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ งบ กศ.บป.
จานวน 125,380 บาท
6) ดนตรีศึกษา ยังไม่ได้ดาเนินการโครงการ กาลังเร่งดาเนินการ
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7) สังคมศึกษา ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- บริ หารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา งบแผ่นดิน
จานวน 94,000 บาท ใช้ไป 18,431 บาท เหลือ 75,569 บาท
8) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ
9) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 2 โครงการ
ดังนี้
- พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สากล งบแผ่นดิน จานวน 50,000 บาท ใช้ไป
12,800 บาท เหลือ 37,200 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
งบ บ.กศ. จานวน 24,400 บาท ใช้ไป 2,680 บาท เหลือ 21,720 บาท
10) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 5
โครงการ ดังนี้
- มี . ค. 61 จั ด ค่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ งบแผ่ น ดิ น
จานวน 108,000 บาท
- มี.ค. 61 ฝึกทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งบแผ่นดิน
จานวน 40,000 บาท
- มี.ค. 61 โครงงานภาษาอังกฤษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- สิ้ น เดื อ น ม.ค. 61 อบรมภาษาอั ง กฤษส าหรั บ ผู้ น าเที่ ย วท้ อ งถิ่ น งบ
แผ่นดิน จานวน 50,000 บาท
- 28 มี.ค. 61 กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ งบ บ.กศ. จานวน 10,000
บาท
11) นิติศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
12) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) กาลังดาเนินการ 3 โครงการ ดังนี้
- 28 มี . ค. 61 การแสดงผลงานทางภาษาอั ง กฤษ งบแผ่ น ดิ น จ านวน
10,000 บาท
- 28 มี.ค. 61 ส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- ต้น เดือ น มี. ค. 61 งานแสดงผลงานทางศิล ปวัฒ นธรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา งบแผ่นดิน จานวน 36,000 บาท
13) ภาษาไทย ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
14) การปกครองท้องถิ่น ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ
15) ศิลปกรรม ยังไม่ได้ดาเนินการ และกาลังดาเนินการ 1 โครงการ
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- ดาเนินงานสาขาวิชาศิลปกรรม งบ บ.กศ. จานวน 21,000 บาท
ในไตรมาสที่ 1 โครงยังไม่ได้ดาเนินการ/ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จานวน 9
โครงการ ขอให้หน่วยงาน/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
1.6 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อาคาร
10 ชั้น 3
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่าจะจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อาคาร 10 ชั้น 3
นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษารหัส 60 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ต้อง
เข้าร่วมทุกคน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า นักศึกษาภาคพิเศษ
จะมีปัญหาในเรื่องวิชาการ การจัดปฐมนิเทศนั้นจะสามารถให้ความรู้เรื่องวิชาการแก่นักศึกษาได้ แต่
ควรจัดกิจกรรมในวันที่ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการเบิกจ่าย จึงให้ทบทวน
วันจัดกิจกรรมอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทบทวนวันจัดกิจกรรมอีกครั้ง เปลี่ยนวันจัดกิจกรรม
เป็นวันที่ 20-21 มกราคม 2561
1.7 จัดกิจกรรมปีใหม่สาหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัน ที่
31 มกราคม 2561 ณ หอประชุม 1 และมีคอนเสริต์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า จัด
กิจ กรรมปี ใหม่สาหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ
หอประชุม 1 และมี คอนเสริ ต์ข องนัก ศึกษา ชั้ นปีที่ 1 สาขาวิช าดนตรีศึก ษา ดังนั้ น งานกิ จการ
นักศึกษาจึงขอการสนับสนุนจากสาขาวิชาในเรื่อง ของขวัญ และอาหาร ซึ่งในทุก ๆ ปี จะได้รับการ
สนับสนุนจากอาจารย์เสมอมา
มติที่ประชุม รับทราบ และให้นากระดานลงรายการอาหาร วางไว้ที่ลงนามอาจารย์
1.8 แข่งขันกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า การ
แข่งขันกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ทาการรับสมัคร
นักกีฬาแล้ว จึงขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.9 งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่ 5 วัน ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ
หอประชุม 1
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า จะ
จัดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 1 และจะมี
การประชุมวางแผนดาเนินงานกิจกรรมในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.10 กิจกรรมเดินขบวนแต่งการชุดไทย
อาจารย์ ศ ศิวิ มล สุ ทธิ ส าร รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จการนักศึ กษา แจ้ งให้ ท ราบว่ า
สานักศิลปวัฒนธรรมขอความร่วมมือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดลพบุรี “เดินขบวน
แต่งกายชุดไทย” นักศึกษาจานวน 50 คน ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.
ในตอนนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย ที่ส่งมาแล้ว จานวน 38 คน ยังขาด
นักศึกษาอีก 12 คน จึงขอความร่วมมือจากสาขาวิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560
ที่ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 วันพุธที่
6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้ไม่เข้าประชุม ให้เพิ่มเหตุผลที่ไม่เข้าประชุมของ อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ และอาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร ว่า ลาพักผ่อน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
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อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะจะจัด
อบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมยูง
ทอง ได้วางแผนไว้นั้น ยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากอาจารย์ใหม่ เข้าทางานยังไม่ครบ จึงขอ
เลื่อนวัน จาก 20 ธันวาคม 2560 เป็น 24 มกราคม 2561 และขอเรียนเชิญหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2560 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
ประธานที่ ป ระชุ มแจ้ง ให้ ทราบว่า ให้ ส าขาวิช ารายงานผลตามแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 –
31 มกราคม 2561 ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2560 วันที่
22 ธันวาคม 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีมติดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้รับ
การอนุมัติโดยไม่มีการแก้ไข ให้สาขาวิชาดาเนินเรื่องและจัดทา มคอ.02 ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15
มกราคม 2561 โดยด่วน และส่ง CD เขียนรายละเอียดสาขาวิชาให้ชัดเจน ส่งที่ คุณทิวาวรรณ
ชัยคงสถิตย์
2. พิจ ารณาอนุมัติการขอแก้ไขจานวนหน่ว ยกิต หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในรายวิชา ดน 2107211 การซ่อมสร้าง
อุปกรณ์และเครื่องดนตรี 2(1-2-3)
3. พิจารณาอนุมัตกิ ารของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิล ปกรรม (ศิล ปะและการออกแบบ) (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2555) และสาขาวิช าภาษาญี่ปุ่ น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยอนุมัตใิ ห้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
4. สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้ทุกสาขาวิชาดาเนินการ ดังนี้
- การแก้ไขปัญหาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัย ต้อง
รีบดาเนินการและแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน ขณะนี้ถือได้ว่านักศึกษาที่คงอยู่อาจเกิดปัญหาหากมีการ
ประเมินหลักสูตร หลักสูตรอาจไม่ผ่านการรับรอง ดังนั้น จึงต้องการให้สภาวิชาการดาเนินการอย่าง
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จริ ง จั ง กั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว ระดั บ ทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และต้ อ งการให้
มหาวิทยาลัยให้คามั่นสัญญาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เนื่องจาก ทั้งสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ดี
เมื่องดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษาต่อไป ควรบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่าง
เรียบร้อย
- กรณีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ควรดาเนินการปรับปรุงให้รวดเร็ว
ที่ สุ ด หรื อ หากเป็ น หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ กั บ สภาวิ ช าชี พ ถื อ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง กลไกของ
มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- สภามหาวิทยาลัยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ หากสภามหาวิทยาลัย
รับทราบว่าสถาบันจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพและไม่มีมติเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาจึงต้องการให้สภา
มหาวิทยาลัยช่วยกันเนื่องจากเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และควรมีมติสภามหาวิทยาลัยอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายบริหารรับไปดาเนินการ ทั้งนี้ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมตามเกณฑ์
มาตรฐานจึงไม่ควรดาเนินการและให้คณาจารย์ดาเนินการในเรื่องที่เป็นจุดแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 การพิจ ารณาเรื่ อ ง การขอแก้ ไ ขผลการศึก ษา X (ขส) I (ร) โดย
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส) I (ร) จานวน 13 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.4 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559, 2/2559, ภาคฤดูร้อน/2559 และ 1/2560 จานวน 566 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
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4.5 การพิจารณาเรื่อง ผลการเรียนเพิ่มเติมเนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่า
ก าหนด จึ ง ไม่ ป รากฏรายชื่ อ ในการส่ ง ผลการเรี ย น โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนเพิ่มเติมเนื่องจาก
นักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด จึงไม่ปรากฏรายชื่อในการส่งผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ ภาค
พิเศษ ปีการศึกษา 1/2558, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559 จานวน 7 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรหมดอายุ
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะ
และการออกแบบ) ให้หลักสูตรดาเนินการปรับปรุงย่อย เนื่องจากหลักสูตรหมดอายุ ต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2/2560
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ประชาสัมพันธ์การรับบทความลงวารสารวิชาการ ประจาปี 2561
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่ า เปิด รั บ
บทความปีการศึกษา 2561 เพื่อลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าฐาน TCI
ในปี 2562 จะได้แต้มประกัน คุณภาพ 0.4 ในการเป็นวารสารนอกฐาน และมีกิจกรรมประกวด
บทความในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าในระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การหักเงิน 20 บาท
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ สอบถามว่า การ
หักเงินเดือนละ 20 บาท ที่สโมสรอาจารย์หักไว้ นาไปใช้อะไรบ้าง ควรมีการชี้แจงการใช้เงิน
นางภัคจิ ร า แท่น ทอง หั ว หน้ าส านักงานคณบดี ชี้ แจงว่า เป็น เงิน ที่ใช้ เป็ น
สวัสดิการ คือ การเยี่ยมผู้ป่วย หรือ เงินช่วยงานศพ จานวน 3,500 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การแต่งกายของอาจารย์ผู้สอน
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อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ สอบถามว่า ให้
ผู้บริหารเข้มงวดกับการแต่งกายของอาจารย์ผู้สอนด้วย
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ได้มีการ
ตักเตือนแล้ว และการอบรมปฐมนิเทศ จะแนะนาเรื่องการแต่งกายอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

5.5 แนวปฏิบัติ ในการรับนักศึกษาภาคพิเ ศษ (กศ.บป.) เพิ่มจากแผนการรั บ
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเ ศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ ท ราบว่า การรั บ
นั กศึก ษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ต้อ งรับตามแผนการรับนัก ศึกษา และ
สามารถรับเพิ่มจากแผนการรับนักศึกษา เป็นจานวน 10% เพื่อป้องกันการออกกลางคัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การส่งผลการเรียน
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การส่งผล
การเรียนต้องส่งแยกเป็นหมู่เรียน ตามที่ระบบบริการการศึกษาแยกไว้ให้ และขอให้ปริ้นใบส่งผลการ
เรียนหน้าเดียว ไม่ควรปริ้นหน้า-หลัง เนื่องจากตอนสาเนาเก็บอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 งานแผ่นดินพระนารายณ์ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ลานวิถีไทย”
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า งาน
แผ่ นดินพระนารายณ์ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรม “ลานวิถีไทย” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์รับผิดชอบในวันที่ 18 กุมภาพั นธ์ 2561 เวลา 19.00-21.00 น. และในวันศุกร์ที่ 19
มกราคม 2561 ต้องแจ้งชุดการแสดง มีงบประมาณ 10,000 บาท และถ้าต้องการชุดไทยให้นักศึกษา
สามารถติดต่อสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
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อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า คณะ
ครุศาสตร์ ขอข้อมูล หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้
ดาเนินการส่งข้อมูลให้ อาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.45 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

