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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2561
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. อาจารย์ชลิดา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์สุธินี
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. ผศ.สุวรรณา

ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
ทรัพย์รวงทอง
พันแสง

7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
8. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ
9. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
10. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
11. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
12. อาจารย์สนธยา
สุขอิ่ม
13. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
14. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
15. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
16. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
17. อาจารย์บุญสนอง
เภาคา
18. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. นางภัคจิรา
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.

บริสุทธิ์
แท่นทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
เลขานุการ

ติดประชุม
ติดประชุม
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556 ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2561
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ แจ้งให้ทราบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556 ใช้ได้ถึง
31 ตุลาคม 2561 โดยสรุปภาพรวมผลงานที่ใช้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1. การขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานที่ใช้เสนอขอกาหนดทาง
วิชาการ ประกอบด้วย
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือ
(2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(3) ผลงานทางวิ ชาการในลั กษณะอื่น ซึ่ งมี คุณ ภาพดี และได้ รับ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. การขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานที่ใช้เสนอขอกาหนดทาง
วิชาการ ประกอบด้วย
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด หรือ
(2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(3) ผลงานทางวิ ชาการในลั กษณะอื่น ซึ่ งมี คุณ ภาพดี และได้ รับ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
(4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3. การขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
การขอโดยวิ ธี ป กติ วิ ธี ที่ 1 ผลงานที่ ใ ช้ เ สนอขอก าหนดทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด หรือ
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(2) ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก และได้ รั บ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
(4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
การขอโดยวิ ธี ป กติ วิ ธี ที่ 2 ผลงานที่ ใ ช้ เ สนอขอก าหนดทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย
(1) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
(4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
อาจารย์คมกริช บุญเขียว หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา เสนอความคิดเห็นว่า
บทความทางวิช าการอาจจะต้องส่ งอย่ างน้ อย 3 ชิ้นงาน ถ้าเป็ นงานวิจัยต้ องมี การประเมิ นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วย และต้องมีผลงานอีก 1 ชิ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ แจ้งให้ทราบว่า โดยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจ ารณาแต่งตั้งบุ ค คลให้ ดารงตาแหน่ ง ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2561 ในหมวดที่ 1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ มีการพิจารณาแต่งตั้งได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดยวิธี
พิเศษ ดังนี้
1. การขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ การขอแต่งตั้งโดยวิธีปกติ ผลงาน
ที่ใช้เสนอขอกาหนดทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) ผลงานวิจัย จานวน 2 เรื่อง หรือ
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(2) ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
จานวน 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิ จั ย จ านวน 1 เรื่ อ ง และ ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม
จานวน 1 เรื่อง หรือ
(4) ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง และ ตาราหรือหนังสือ จานวน 1 เล่ม
2. การขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
วิธีที่ 1 การขอโดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน
ซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย จานวน 2 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
จานวน 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิ จั ย จ านวน 1 เรื่ อ ง และ ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม
จานวน 1 เรื่อง และ
(4) ตารา หรือ หนังสือ จานวน 1 เล่ม
วิธีที่ 2 การขอโดยวิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน
ซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิจัย อย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย
2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก อย่ า งน้ อ ยจ านวน 2 เรื่ อ ง และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(3) ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก อย่ า งน้ อ ยจ านวน 2 เรื่ อ ง และ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี
3. การขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
ส าหรั บ การเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการสาขาวิ ช าทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น
วิธีที่ 1 การขอโดยวิธีปกติ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย จ านวน 2 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยาในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย จ านวน 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยาในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อ ผลงานวิชาการรั บใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย
จานวน 2 เรื่อง และ
(3) ตารา หรือ หนังสือ จานวน 2 เล่ม
วิธีที่ 2 การขอโดยวิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงาน
ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย จ านวน 3 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยาในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
หรือ
(2) ผลงานวิ จั ย จ านวน 1 เรื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการที่อยาในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
หรือ หนังสือหรือตารา จานวน 1 เล่ม และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง หรือ
(3) ตารา หรือ หนังสือ จานวน 3 เล่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – เดือน
กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม
2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1) งานวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 8
โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 5 โครงการ ดังนี้
- สนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพและหลักสูตร งบแผ่นดิน
จานวน 100,000 บาท ใช้ไป 1,925 บาท เหลือ 98,075 บาท
- ส่ ง เสริ มการผลิ ต ตารา เอกสารและสื่ อ การเรี ย นการสอน งบแผ่ น ดิ น
จานวน 144,000 บาท ใช้ไป 38,813.30 บาท เหลือ 105,186.70 บาท
- วารสารวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 221,100 บาท ใช้ไป 27,010 บาท
เหลือ 194,090 บาท
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย งบแผ่นดิน จานวน 100,000 บาท
ใช้ไป 36,600 บาท เหลือ 63,400 บาท
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบ บ.กศ.
จานวน 210,000 บาท ใช้ไป 106,480 บาท เหลือ 103,520 บาท
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- โครงการให้ความรู้และกากับติดตามการดาเนินการวิจัยแบบ PAR งบ
กศ.บป. จานวน 29,150 บาท ใช้ไป 7,000 บาท เหลือ 22,150 บาท
2) งานธุ ร การ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 15
โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 9 โครงการ ดังนี้
- จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบ
แผ่นดิน จานวน 280,000 บาท ใช้ไป 90,000 บาท เหลือ 190,000 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบแผ่ น ดิ น จ านวน
396,000 บาท ใช้ไป 222,931.59 บาท เหลือ 173,068.41 บาท
- เข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงาน งบแผ่นดิน จานวน
70,000 บาท ใช้ไป 4,110 บาท เหลือ 65,890 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ บ.กศ. จ านวน
114,100 บาท ใช้ไป 6,460 บาท เหลือ 107,640 บาท
- ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน งบ บ.กศ. จานวน 50,000 บาท ใช้
ไป 13,800 บาท เหลือ 36,200 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ กศ.บป. จ านวน
167,524 บาท ใช้ไป 3,890 บาท เหลือ 163,634 บาท
- ค่าโทรศัพท์ งบ กศ.บป. จานวน 3,600 บาท ใช้ไป 1,452.58 บาท เหลือ
2,147.42 บาท
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต งบ กศ.บป. จานวน 7,576 บาท ใช้ไป 3,156.50
บาท เหลือ 4,419.50 บาท
- ปรั บภูมิทัศน์ให้ เหมาะสมส่ งเสริมคุณภาพชีวิตการทางาน งบ กศ.บป.
จานวน 38,600 บาท ใช้ไป 16,600 บาท เหลือ 22,000 บาท
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 31,350 บาท เหลือ
33,650 บาท
- กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อชุมชน งบแผ่นดิน จานวน
50,000 บาท ใช้ไป 10,001 บาท เหลือ 39,999 บาท
4) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 1 โครงการ ดังนี้
- กิจกรรมดาเนินงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบ
แผ่นดิน จานวน 12,200 บาท ใช้ไป 6,650 บาท เหลือ 5,550 บาท
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- อบรมมั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ในภาษาต่ า งประเทศ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น อบรม
ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
5) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 6 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ
6 โครงการ ดังนี้
- จั ดหาวัสดุประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน
38,000 บาท ใช้ไป 9,250 บาท เหลือ 28,742 บาท
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 งบ
แผ่นดิน จานวน 20,000 บาท ใช้ไป 13,680 บาท เหลือ 6,320 บาท
- โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ งบ
แผ่นดิน จานวน 40,000 บาท ใช้ไป 32,250 บาท เหลือ 7,750 บาท
- โครงการศึกษาดูงานการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน งบ บ.กศ.
จานวน 28,160 บาท ใช้ไป 23,180 บาท เหลือ 4,980 บาท
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ งบ กศ.บป. จานวน 17,400 บาท
ใช้ไป 15,000 บาท เหลือ 2,400 บาท
- ปั จ ฉิ มนิ เ ทศและสั ม มนาหลั ง ฝึ ก ประสบการณ์ ภ าคพิ เ ศษ งบ กศ.บป.
จานวน 149,600 บาท ใช้ไป 30,330 บาท เหลือ 119,270 บาท
6) ดนตรีศึกษา กาลังดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
- ซ่อมแซมเครื่องดนตรี งบแผ่นดิน จานวน 30,000 บาท ใช้ไป 9,000 บาท
เหลือ 21,000 บาท
- จัดหาวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา งบ บ.กศ. จานวน
84,000 บาท ใช้ไป 45,248 บาท เหลือ 38,752 บาท
7) สังคมศึกษา ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- บริ หารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าสังคมศึกษา งบแผ่นดิน
จานวน 94,000 บาท ใช้ไป 18,431 บาท เหลือ 75,569 บาท
- 9 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมพัฒ นาครูมืออาชีพ งบแผ่ นดิน จานวน 9,900
บาท
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานวิจัยชุมชน งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท ใช้ไป 14,700 บาท เหลือ 35,300 บาท
- 19, 26 และ 28 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้แก่ชุมชน งบแผ่นดิน จานวน 50,000 บาท
8) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 5 โครงการ
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9) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 4 โครงการ
ดังนี้
- พัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สากล งบแผ่นดิน จานวน 50,000 บาท ใช้ไป
12,800 บาท เหลือ 37,200 บาท
- เตรียมความพร้อมเพื่อสอบและจัดสอบวัดระดับภาษาจีน งบแผ่นดิน
จานวน 50,000 บาท 11, 18 ก.พ. 61 จัดอบรม และ 24 ก.พ. 61 จัดสอบ
- อบรมทักษะภาษาจีนส าหรับบุคคลทั่วไป งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท (รอเบิกจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
งบ บ.กศ. จานวน 24,400 บาท ใช้ไป 2,680 บาท เหลือ 21,720 บาท
10) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 7
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 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งบแผ่นดิน
จานวน 40,000 บาท
- มี.ค. 61 โครงงานภาษาอังกฤษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- อบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้นาเที่ ยวท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท ใช้ไป 14,400 บาท เหลือ 35,600 บาท
- อบรมทัก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพท่ อ งเที่ ย ว งบ
แผ่นดิน จานวน 50,000 บาท ใช้ไป 36,280 บาท เหลือ 13,720 บาท
- จัดหาวัสดุสาขาวิชา งบ บ.กศ. จานวน 16,000 บาท ใช้ไป 11,818 บาท
เหลือ 4,182 บาท
- 28 มี.ค. 61 กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ งบ บ.กศ. จานวน 10,000
บาท
11) นิติศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
12) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) กาลังดาเนินการ 6 โครงการ ดังนี้
- 28 มี . ค. 61 การแสดงผลงานทางภาษาอั ง กฤษ งบแผ่ น ดิ น จ านวน
10,000 บาท
- ค่ายภาษาอั งกฤษเพื่อเยาวชน งบแผ่ นดิน จานวน 40,000 บาท (รอ
เบิกจ่าย)
- 28 มี.ค. 61 ส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
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- ม.ค.-เม.ย. 61 และ พ.ค.-ก.ค. 61 จั ด โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท (ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 61)
- 3 มี.ค. 60 และ 24-25 ก.ค. 61 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่
สากล งบแผ่นดิน จานวน 50,000 บาท
- 28 มี.ค. 61 งานแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา งบแผ่นดิน จานวน 36,000 บาท
13) ภาษาไทย ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
14) การปกครองท้องถิ่น ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1
โครงการ ดังนี้
- ติดต่อราชการ/ประชุม/ไปราชการของอาจารย์และนักศึกษา งบ บ.กศ.
จานวน 22,400 บาท ใช้ไป 4,421 บาท เหลือ 17,979 บาท
15) ศิลปกรรม กาลังดาเนินการ 4 โครงการ
- การออกแบบสติกเกอร์ไลค์ เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางชาติพันธ์ไทยเบิ้ง
งบแผ่นดิน จานวน 60,000 บาท
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยเบิ้ง
บ้านโคกสลุง จังหวัดลพบุรี งบแผ่นดิน จานวน 60,000 บาท
- การผลิตของที่ระลึ กประจาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม งบแผ่ นดิน
จานวน 30,000 บาท
- ดาเนินงานสาขาวิชาศิลปกรรม งบ บ.กศ. จานวน 21,000 บาท ใช้ไป
8,240 บาท เหลือ 12,760 บาท
ในไตรมาสที่ 1 โครงยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การ/ด าเนิ น การยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ขอให้
หน่วยงาน/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การปรับปรุง
หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการรับทราบหลักสูตรจาก สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีจานวน 4
หลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรสามารถดาเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรได้โดยส่ง มคอ.08 ดังนี้
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1. สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องดาเนินการปรับปรุงเร่งด่วน และต้องใส่แผนการ
เรียนการสอน สาหรับภาคพิเศษ โดยให้ปรับ มคอ.02 (หลักสูตร) ต้องระบุวัน -เวลา ที่สอนสาหรับ
ภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้มผี ลต่อนักศึกษาภาคพิเศษ
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องดาเนินการปรับปรุงเร่งด่วน และต้องใส่
แผนการเรียนการสอน สาหรับภาคพิเศษ โดยให้ปรับ มคอ.02 (หลักสูตร) ต้องระบุวัน -เวลา ที่สอน
สาหรับภาคพิเศษเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้มีผลต่อนักศึกษาภาคพิเศษ
3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีปัญหาเรื่องศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้อง
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งเร่ งด่ว น และต้อ งปรั บ แผนการเรี ยนการสอนให้ มีกลุ่ มวิช าภาษาอั งกฤษ ให้
อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วมมีส่วนช่วยดูแลนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นด้วย
4. สาขาวิชาภาษาจีน ไม่มีปัญหา
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และน าเข้ า การประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะในเดือนมีนาคม 2561
1.7 การปิ ด หลั กสู ตรสาขาวิ ชาการปกครองท้อ งถิ่ น สาขาวิ ชาภาษาอัง กฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เศษ รองคณบดีฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ งให้ ท ราบว่ า การปิ ด
หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาเข้า
การประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว กาลังรอมติที่ประชุม และสาขาวิชาศิลปกรรม จะนาเข้าการประชุม
สภาวิชาการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น เมื่อปิด หลักสูตรแล้ว แต่หลักสูตรก็ต้องรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร โดยได้รับการยกเว้นบางตัวบ่งชี้
มติที่ประชุม รับทราบ
1.8 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายชื่ออาจารย์ประจากลุ่มฝึกซ้อมย่อย
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ งให้ทราบว่า กองพัฒนา
นักศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์รายชื่ออาจารย์ประจากลุ่มฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม
2561 งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ได้จัดทารายชื่อคณะกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มย่อยเรียบร้อยแล้ว มีการปรับเปลี่ยนรายชื่อดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาคาร 10/301 รป.บ. เพิ่มลาดับที่ 9. อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
กลุ่ มที่ 2 อาคาร 10/501 รป.บ. เปลี่ ยนล าดับที่ 4 เป็น อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น
กลุ่มที่ 3 อาคาร 10/602 รป.บ. เพิ่มลาดับที่ 4. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
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กลุ่ ม ที่ 9 อาคาร 10/1007 ศศ.บ.เปลี่ ย นล าดั บ ที่ 3. เป็ น อาจารย์ ภู เ ทพ
ประภากร
กลุ่มที่ 20 อาคาร 90 ปี /601 ค.บ. เปลี่ยนลาดับที่ 5. เป็น อาจารย์กาญจน์
ชนก เอมแสง
กลุ่มที่ 21 อาคาร 90 ปี /602 ค.บ. ตัดลาดับที่ 4. อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
มติที่ประชุม รับทราบ

1.7 งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่ 5 วัน ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ
หอประชุม 1
- การประกวดศิ ล ปะวั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ “ฟ้ อ นร าประจ าท้ อ งถิ่ น
ภาคสนาม” วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุ ม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ งให้ทราบว่า การประกวด
ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “ฟ้อนราประจาท้องถิ่นภาคสนาม” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- การประกวดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี ในหลวง
รัชกาลที่ 10” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ บริเวณใต้ตึกสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ งให้ทราบว่า การประกวด
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 10” วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ บริเวณใต้ตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทีมละไม่เกิน 5 คน
- การประกวดแข่งขันการทาอาหาร “น้าพริก” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การประกวด
แข่ ง ขั น การทาอาหาร “น้ าพริ ก ” วั นที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุ ม 1
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขาวิชาละไม่เกิน 1 ทีม
มติที่ประชุม รับทราบ และส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องงาน
กิจการนักศึกษา คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง
1.8 กาหนดการพิธีเปิด -ปิด การแข่งกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กาหนดการ
พิธีเปิด-ปิด การแข่งกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561
ที่ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 มกราคม
พ.ศ.2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่
10 มกราคม พ.ศ.2561 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ติดตามการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิ ทยาลั ย ติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการบริก ารวิช าการแก่ สั ง คม ปี ง บประมาณ 2561 ให้
สาขาวิชาเร่งดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในกาหนด และจะมีการจัดประกวดต้องส่งผลงานที่
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 และส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
3.2 ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อาจารย์ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ติดตาม
แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง (งบลงทุ น) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ สาขาวิ ชาส่ งภายในวั นที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561
3.3 การสารวจครุภัณฑ์
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อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การสารวจ
ครุภัณฑ์สาขาวิชาดนตรียังไม่ส่งรายงาน ให้ส่งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
- สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
1. ผศ.สารวม วารายานนท์ หมดสัญญา
2. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
3. อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
4. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
5. อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม
6. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
7. อาจารย์ปริญญา เงินพลอย
8. อาจารย์กัลยา ภูผา
สาขาวิชาภาษาไทยต้องเร่งให้อาจารย์ ลาดับที่ 6-8 ทาผลงานวิชาการ หรือ
หาอาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาทดแทน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
1. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
2. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ใยคง เปลี่ยนเป็น อาจารย์วรรณวิษา ปั้นคุ้ม
3. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
4. อาจารย์เบญจพร นวลประเสริฐ
5. อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
6. ผศ.ทานอง เจริญรูป ย้ายไปประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1. อาจารย์วรรณวิษา ปั้นคุ้ม เปลี่ยนเป็น อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง
2. อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์
เปลี่ยนเป็น ผศ.ทานอง เจริญรูป
3. อาจารย์กุสุมา เรืองพัฒนกูล
4. Mr.Patrick Duclou
5. ผศ.สุวรรณา พันแสง
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
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1. ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
เปลี่ยนเป็น อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์
2. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
3. อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
4. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
5. อาจารย์จิตราพร งามเนตร
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ
3. อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย
เพิ่ม 4. ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
5. ผศ.สุ นิ ศ า ธรรมาวิ วั ฒ น์ ลาศึ ก ษาต่ อ ถึ ง วั น ที่ 31 ธ.ค. 2561 เริ่ ม
ปฏิบัติงานในปี 2562
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นต้องดาเนินการขอมีศักยภาพเพียง 4 คน และต้องทา
แผนการเรียนการสอนใหม่
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขาวิชา และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาหรับสาขาวิชา
ภาษาไทยให้เร่งหาอาจารย์มาประจาหลักสูตร ภายในเดือนมีนาคม 2561 และอาจารย์ที่มีรายชื่ออยู่
ในหลักสูตรใด ต้องช่วยงานบริหารหลักสูตรนั้น ๆ ด้วย
4.2 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 10 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.3 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2559 และ 1/2560 จานวน 68 รายวิชา
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มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.4 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 นักศึกษาภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 1/2558, ภาคฤดูร้อน/2558, 1/2559 และ 2/2559 จานวน 4 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การเบิกจ่ายการไปนิเทศนักศึกษา
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คุณภัคจิรา
แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ฝากแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายการนิเทศนักศึกษา ต้องมีโครงการรองรับ
ถ้าไม่มีจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการไปนิเทศนักศึกษาได้ งบประมาณปี 2561 ที่ทาการเบิกจ่ายไป
แล้ว ก็ให้ เบิ กจ่ายไป แต่หลั งจากนี้ จะเบิกจ่ายไม่ได้แล้ ว แต่ในปี 2562 จะต้องจัดทาโครงการและ
แผนปฏิบัติการรองรับ หรือ ให้งานวิชาการจัดทาแผนปฏิบัติเป็นส่วนกลาง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รูปแบบเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ อ รวรรณ ด่ า นวราวิ จิ ต ร เสนอความคิ ด เห็ น ว่ า เกี ย รติ บั ต รของ
มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบที่สวยกว่านี้ และเป็นทางการมากกว่านี้ โดยตรามหาวิทยาลัย ควรเป็น
สีทองและนูน ไม่ใช่เป็นเกียรติบัตรที่ปริ้นด้วยปริ้นเตอร์สี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 งานวิจัย
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อาจารย์สนธยา สุขอิ่ม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ขอชื่นชมกิจกรรมในการ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจัดวิทยากรให้ความรู้ในการเขียนทาให้อาจารย์
หลายท่านได้งานวิจัย แต่อยากให้มีการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้งาน
อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แจ้งให้
ทราบว่า อาคาร 10 อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนไม่พร้อมใช้งาน ทาให้การเรียนการสอนมี
ปัญหาและเสียเวลาในการจัดการเป็นอย่างมาก จึงขอให้คณะแก้ไขด้วย
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่า ยบริหาร ชี้แจงว่า อาคาร 10 จะมี
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจาอยู่ที่ชั้น 3
มติที่ประชุม รับทราบ และจะดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

5.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ดาเนินการปิดหลักสูตร
แล้ว แต่ยังต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร โดยยกเว้นบางตัวบ่งชี้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.50 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

