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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ผศ.สุวรรณา
6. อาจารย์สาธิตา
7. อาจารย์เบญจพร
8. อาจารย์สุกัญญา
9. อาจารย์ณฤทธิ์
10. อาจารย์สนธยา
11. อาจารย์เกียรติรัตน์
12. อาจารย์คมกริช
13. อาจารย์จุฑามาศ
14. อาจารย์บุญสนอง
15. นางสุภรัตน์

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
พันแสง
สังข์พงษ์
นวลประเสริฐ
ทองแห้ว
ประจงแต่ง
สุขอิ่ม
หุ่นสุวรรณ์
บุญเขียว
พรรณสมัย
เภาคา
เครือวงษา

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
3. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
4. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
5. นางภัคจิรา
แท่นทอง
เริ่มประชุม เวลา 13.20 น.

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

ไปราชการ
ลาป่วย
ไปราชการ
ลาป่วย
ติดภารกิจ
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – เดือน
มีนาคม 2561
มติที่ประชุม เห็นชอบการติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม
2560 – เดือนมีนาคม 2561 ดังนี้
1) งานวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ด าเนิ น การแล้ ว 8
โครงการ และกาลังจะดาเนินการ 6 โครงการ ดังนี้
- สนับสนุนงานวิชาการ การประกันคุณภาพและหลักสูตร งบแผ่นดิน
จานวน 100,000 บาท ใช้ไป 37,235 บาท เหลือ 62,765 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 33,210 บาท
เหลือ 187,890 บาท
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย งบแผ่นดิน จานวน 100,000 บาท
ใช้ไป 36,600 บาท เหลือ 63,400 บาท
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งบ บ.กศ.
จานวน 210,000 บาท ใช้ไป 129,580 บาท เหลือ 80,420 บาท
- 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
- จัดการเรียนการสอนนักศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 254,550.90 บาท เหลือ 141,449.10 บาท
- เข้าร่วมอบรม สัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงาน งบแผ่นดิน จานวน
70,000 บาท ใช้ไป 4,610 บาท เหลือ 65,390 บาท
- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ บ.กศ. จ านวน
114,100 บาท ใช้ไป 7,545 บาท เหลือ 106,555 บาท
- ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน งบ บ.กศ. จานวน 50,000 บาท ใช้
ไป 13,800 บาท เหลือ 36,200 บาท
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- ด าเนิ น งานคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ งบ กศ.บป. จ านวน
167,524 บาท ใช้ไป 4,170 บาท เหลือ 163,354 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
4 โครงการ ดังนี้
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการใช้งาน งบแผ่นดิน
จานวน 10,000 บาท ใช้ไป 4,000 บาท เหลือ 6,000 บาท
- 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
- กิจกรรมติวสอบและสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น งบ บ.กศ. จานวน
12,000 บาท ใช้ไป 4,000 บาท คงเหลือ 8,000 บาท
4) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอั งกฤษ) ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ และ
กาลังจะดาเนินการ 2 โครงการ ดังนี้
- กิจกรรมดาเนินงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบ
แผ่นดิน จานวน 12,200 บาท ใช้ไป 6,650 บาท เหลือ 5,550 บาท
- อบรมมั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ในภาษาต่ า งประเทศ เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น อบรม
ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว งบ แผ่นดิน จานวน 50,000 บาท ใช้ไป 40,000 บาท เหลือ
10,000 บาท
5) รัฐประศาสนศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 7 โครงการ และกาลังจะดาเนินการ
5 โครงการ ดังนี้
- จั ดหาวัสดุประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ งบแผ่นดิน จานวน
38,000 บาท ใช้ไป 9,258 บาท เหลือ 28,742 บาท
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 งบ
แผ่นดิน จานวน 20,000 บาท ใช้ไป 13,680 บาท เหลือ 6,320 บาท
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- 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
- 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 11,600
บาท เหลือ 18,400 บาท
- จัดหาวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษา งบ บ.กศ. จานวน
84,000 บาท ใช้ไป 55,788 บาท เหลือ 28,212 บาท
7) สังคมศึกษา ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ และกาลังดาเนินการ 3 โครงการ
ดังนี้
- บริ หารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา งบแผ่นดิน
จานวน 94,000 บาท ใช้ไป 22,259 บาท เหลือ 71,741 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 (รอเบิกจ่าย)
8) งานกิจการนักศึกษา ดาเนินการแล้ว 6 โครงการ
9) ภาษาจีน ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนิ นการ 4 โครงการ
ดังนี้
- โครงการเปิดประตูความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน งบแผ่นดิน จานวน
31,000 บาท ใช้ไป 2,244 บาท เหลือ 28,756 บาท
- 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 (รอเบิกจ่าย)
- อบรมทักษะภาษาจีนส าหรับบุคคลทั่วไป งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท (รอเบิกจ่าย)
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หรือนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
งบ บ.กศ. จานวน 24,400 บาท ใช้ไป 2,680 บาท เหลือ 21,720 บาท
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10) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 8
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 ใช้ไป 8,900 บาท เหลือ 99,100 บาท
- มี.ค. 61 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งบแผ่นดิน
จานวน 40,000 บาท
- มี.ค. 61 โครงงานภาษาอังกฤษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน
10,000 บาท
- อบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้นาเที่ยวท้องถิ่น งบแผ่นดิน จานวน 50,000
บาท ใช้ไป 32,400 บาท เหลือ 17,600 บาท
- อบรมทัก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพท่ อ งเที่ ย ว งบ
แผ่นดิน จานวน 50,000 บาท ใช้ไป 39,880 บาท เหลือ 10,120 บาท
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการ งบ บ.กศ. จานวน 18,000 บาท (รอ
เบิกจ่าย)
- จั ด ซุ้ ม แสดงความยิ น ดี บั ณ ฑิ ต งบ บ.กศ. จ านวน 4,000 บาท (รอ
เบิกจ่าย)
- 28 มี.ค. 61 กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ งบ บ.กศ. จานวน 10,000
บาท
11) นิติศาสตร์ ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
12) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 7
โครงการ ดังนี้
- แสดงความยินดีบัณฑิต งบแผ่นดิน จานวน 20,000 บาท (รอเบิกจ่าย)
- 28 มี . ค. 61 การแสดงผลงานทางภาษาอั ง กฤษ งบแผ่ น ดิ น จ านวน
10,000 บาท
- ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน งบแผ่นดิน จานวน 40,000 บาท ใช้ไป
4,000 บาท เหลือ 36,000 บาท
- 28 มี.ค. 61 ส่งเสริมการแข่งขันวิชาการ งบแผ่นดิน จานวน 10,000 บาท
- 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 (รอเบิกจ่าย)
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- 28 มี.ค. 61 งานแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทั้ง 3 สาขา งบแผ่นดิน จานวน 36,000 บาท
13) ภาษาไทย ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ และกาลังดาเนินการ 1 โครงการ
ดังนี้
- กิจ กรรมแสดงความยินดีบัณฑิต งบ บ.กศ. จานวน 25,000 บาท (รอ
เบิกจ่าย)
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
1.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบนอกตาราง
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิเ ศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่ า ในภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ได้กาหนดวันสอบปลายภาคเริ่มในวันที่ 4 เมษายน 2561 และมหาวิทยาลัยมี
แนวทางไม่อนุญาตให้อาจารย์ผู้สอนจัดสอบนอกตาราง แต่ถ้าต้องจัดสอบนอกตารางต้องดาเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบนอกตาราง โดยให้คณะปฏิบัติดังนี้
1. ไม่อนุญาตให้มีการจัดสอบนอกตารางในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (กศ.บป.)
2. หากมีรายวิชาที่ มีความจาเป็นต้องจัดสอบนอกตาราง ต้องทาบันทึกเรียน
อธิการบดี และมีคาสั่งอนุญาตจึงจะสามารถดาเนินการได้
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3. หากมีรายวิชาที่จัดสอบนอกตารางโดยต้องใช้เสียง ใช้สื่อ หรือเป็นการฝึก
ปฏิบัติ สามารถทาเรื่องขอจัดสอบนอกตารางได้ โดยได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
4. หลังจากได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยแล้ว สาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอน
ต้อ งแจ้ ง การจั ด สอบนอกตารางมายัง งานวิ ช าการก่อ นการจัด ตารางสอบ อย่ า งน้ อย 1 สั ปดาห์
(ประมาณ 12 วัน ก่อนถึงวันสอบวันแรก)
5. การจัดสอบนอกตารางนั้นต้องจัดสอบหลังวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษานั้น ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน
บ้านคลองยายสร้อย อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ได้จัด
กิ จ กรรมค่ า ยอาสาพั ฒ นา ระหว่ า งวั น ที่ 8-10 มี น าคม 2561 ณ โรงเรี ย นบ้ า นคลองยายสร้ อ ย
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 3 ให้แก้ไขข้อความเป็น “สาขาวิชาภาษาไทยต้องเร่งให้
อาจารย์ในลาดับที่ 6-8 ทาผลงานวิชาการ หรือหาอาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาทดแทน
หน้าที่ 13 ลาดับที่ 2 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. แก้ไขเป็น อาจารย์ ดร.
เกรียงไกร ใยคง
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 1 ให้เพิ่มข้อความ “และอาจารย์ประจาหลักสูตร” ก่อน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขาวิชา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ติดตามการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 2
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ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยติดตามการดาเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ให้สาขาวิชารายงานผลการดาเนินการใน
ไตรมาสที่ 2 ตามเอกสารที่ได้แจก และไฟล์ข้อมูลอยู่ในกลุ่ม ส่งภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561
3.2 ติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อาจารย์ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ติดตาม
แผนการจั ดซื้อจั ดจ้ าง (งบลงทุ น) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มี ก าหนดให้ ส่ งภายในวั นที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561 แต่บัดนี้เวลาล่วงเลยแล้ว จึงขอให้สาขาวิชาส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

3.3 การไปนิเทศนักศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การไปนิเทศนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
การไปราชการได้
3.4 การปิดหลักสูตร
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ง ให้ ท ราบว่ า การปิ ด
หลั กสู ตร ได้น าข้อมูล เข้าการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ได้รับอนุมัติการปิดหลั กสู ตร ในวันที่ 28
กุมภาพัน ธ์ 2561 ได้แ ก่ สาขาวิช าศิล ปกรรม, สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (หลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ),
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสานักประกันคุณภาพจะทาเรื่องขอรับการประเมินบางตัวบ่งชี้ไป
ทาง สกอ.ให้
3.5 เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การเปลี่ยน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นาเข้าคณะกรรมการประจาคณะแล้ว 5 หลักสูตร และนาส่งข้อมูล
ของสาขาวิชาภาษาไทยเข้าประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ก่อน ส่วนอีก 4 หลักสูตร
กาลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งยังไม่สมบูรณ์และจะจัดส่งในเดือนถัดไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 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 15 รายวิชา
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มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.2 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2560 จานวน 31 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.3 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 ภาคฤดูร้อน/2556 จานวน 1 รายวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
4.4 การพิจารณาเรื่อง บันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
- อาจารย์ธนเดช บุญสันเทียะ ผู้สอนรายวิชา นศ 2201407 กฎหมายว่าด้วย
ภาษีอากร ปีการศึกษา 1/2559 ผลการเรียนมีความผิดพลาด จานวน 1 รายวิชา จึงขอแก้ไขผลการ
เรียนของ 57254750120 นายพีรวัฒน์ ไชยสว่าง ปลายภาค 84 รวม 84 เกรด A
มติที่ประชุม รับทราบ และอนุมัติผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
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5.1 ส่งเล่มแบบลงนามข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/
พนักงานสายผู้ส อน รอบการประเมิ น ที่ 1 ปีง บประมาณ 2561 ปฏิบัติ งานในภาคการศึกษา
1/2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ให้ ส่ ง เล่ ม แบบลงนามข้ อ ตกลง และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอน รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ
2561 ปฏิบัติงานในภาคการศึกษา 1/2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ให้หัวหน้า
สาขาวิชาติดตามอาจารย์ในสาขาวิชา ให้ส่งภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 และให้สาขาวิชาเข้าร่วม
ประชุมเพื่อประเมินผล ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 วิชากากับลูกเสือเบื้องต้น
อาจารย์คมกริช บุญเขียว สอบถามว่า นักศึกษาสายครู ต้องเรียนวิชากากับ
ลู ก เสื อ เบื้ องต้ น เรี ย นแล้ ว ต้ อ งมีก ารเข้ า ค่า ย อาจารย์ ค ณะครุ ศาสตร์ ไ ด้ ขอเงิ นค่ า สนั บ สนุน จาก
สาขาวิชาจานวน 5,000 บาท ซึ่งนักศึกษาก่อนจ่ายเงินแล้ว แต่ยังขอเงินสาขาวิชาอีก
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การฝากคาถามไป สกอ.
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ เดินทางไป สกอ. เพื่อสอบถามข้อมูล
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 สาขาวิชาใดมีคาถามที่สอบถามให้ฝากประเด็นได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า งานวิชาการ
จะจั ดโครงการอบรมการเขีย นบทความวิช าการ ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ ระยองชาเล่
อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อที่สานักงานคณะได้
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 การเลือกประธานสภานักศึกษา
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อาจารย์ ศศิวิมล สุ ทธิส าร รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ ทราบว่า
ประธานสภานักศึกษากาลังจะหมดวาระ นักศึกษาสาขาใดสนใจมาสมัครได้ที่ห้องงานกิจการนักศึกษา
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 และประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และสรรหา
ประธานสภานักศึกษาในวันที่ 28 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การส่งผลการเรียนภาคการศึกษา 2/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การส่งผล
การเรียนภาคการศึกษา 2/2560 ให้ส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
รอบที่ 1 ส่ ง ผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษา ภายในวั น ที่ 1
พฤษภาคม 2561
รอบที่ 2 ส่งผลการเรียนทั้งหมด ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 การส่ง มคอ.
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การส่ง มคอ.
ให้หัวหน้าสาขาวิชาตรวจสอบอาจารย์ในสาขาวิชาของท่าน ให้ส่ง มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
และ มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ส่งครบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้ายังให้หัวหน้าสาขาวิชาติดตาม
ให้ครบ เนื่องจากใกล้การตรวจประกันคุณภาพแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.8 การจัดอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ แจ้ง ให้ ทราบว่า การจั ด
อาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ผู้สอนนั้น ในหลั กสูตรเก่าสามารถสอนได้ แต่ในหลักสูตรปรับปรุง ปี 2560
ต้องจัดอาจารย์ประจาหลักสูตรสอนคู่กับอาจารย์พิเศษโดยให้ระบุชื่ออยู่ใน มคอ.3 โดยให้อาจารย์
ประจาหลักสู ตร เป็ นผู้รั บผิ ดชอบรายวิชา และอาจารย์พิเศษ เป็นผู้ส อน และให้ พิจารณาสรรหา
อาจารย์พิเศษที่จะมาสอนด้วย ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชา
นิติศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
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นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

