รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2556
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. - 14.35 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. ผศ.สุวรรณา
3. อาจารย์บุญสนอง
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
6. ดร.กันยา
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
8. นายวิบูลย์
9. นางมัทนา
11. นางภัคจิรา
ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.ชัยพัฒน์
2. ดร.สุรพล

สุขเกษม
พันแสง
เภาคา
สุทธิสาร
ครีทอง
กองสูงเนิน
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศรีโสภณ
ศุภนคร
แท่นทอง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ

ทรัพย์เที่ยง
เคยบรรจง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้งประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาปีการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้
- 4 พฤศจิกายน 56 เริ่มการเรียนการสอน พบอาจารย์ที่ปรึกษา
- 11 – 17 พฤศจิกายน 56 ลงทะเบียน และชาระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร
- 23 – 27 ธันวาคม 56 สอบกลางภาค
- 7 กุมภาพันธ์ 57 คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2556
- 14 กุมภาพันธ์ 57 วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
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- 20 กุมภาพันธ์ 57 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I(ร) ภาคการศึกษาที่ 1/2556
- 20 กุมภาพันธ์ 57 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
- 25 – 28 กุมภาพันธ์ 57 , 4 – 7 , 11 – 12 มีนาคม 57 สอบปลายภาค
- 19 มีนาคม 57 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
- 9 เมษายน 57 สภาวิชาการพิจาณาเสนอการให้ปริญญา
- 18 เมษายน 57 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมดูในเอกสารหมายเลข 1
1.2 มหาวิทยาลัยประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูร้ อน
ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุม แจ้งประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้
- 24 กุมภาพันธ์ 57 – 11 มีนาคม 57 ยื่นคาร้องขอเปิดกรณีพิเศษ
- 12 มีนาคม 57 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
- 24 มีนาคม 57 เริ่มการเรียนการสอน
- 9 พฤษภาคม 57 คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2556
- 16 พฤษภาคม 57 วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน 2556
- 26 พฤษภาคม 57 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และการแก้เกรด I(ร) ภาคการศึกษาที่
2/2556 และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
- 26 – 30 พฤษภาคม 57 สอบปลายภาค
- 10 มิถุนายน 57 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ครั้งที่ 1
- 21 กรกฎาคม 57 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ครั้งที่ 2
- 4 สิงหาคม 57 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- 18 สิงหาคม 57 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ครั้งที่ 3
ในการเปิดภาคฤดูร้อนมีความจาเป็นกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพราะถ้ารายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรไม่ผ่านจะไม่สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทาให้ต้องมีการปรับใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมและการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพราะปีงบประมาณยังคงเดิม คือต้องใช้
งบประมาณให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดือนสิ งหาคม และกั นยายน ทาให้ ส าขาวิช าต้อ งปรับการจั ดกิ จกรรมให้ แ ก่
นักศึกษา
1.3 รายงานผลการใช้งบประมาณเดือนกันยายน ประจาปีงบประมาณ 2556
ประธานแจ้ ง รายละเอี ย ดในรายงานการใช้ ง บประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2556
รายละเอียดการใช้งบประมาณประจาเดือนกันยายน 2556
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ เสนอให้คณะจัดงบประมาณในการทา
วิจัยเพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2556 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นายวิ บู ล ย์ ศรี โ สภณ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ สอบถามถึง ผลการเรีย นนัก ศึกษาระดับ บัณฑิต ศึกษา
รายวิช าภาษาอังกฤษส าหรั บ บั ณฑิต ที่นั กศึกษาได้ ผ ลการเรียน PD(ผย) ผ่ านยอดเยี่ยมทั้งหมู่เรียนได้มีการ
ตรวจสอบหรือสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนหรือไม่
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า จะตรวจสอบกับประธานโครงการ รอ.ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ถึงเหตุผลในการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X(ขส) และเกรด I(ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) จานวน 7 รายวิชา รวม 9 คน และผลการเรียน เกรด ร (I) จานวน 6 รายวิชา รวม
25 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน และมีมติอนุมัติผล
การเรียนการแก้เกรด X (ขส) และ ร (I) โดยตั้งข้อสังเกตดังนี้
1. การขอแก้ไขผลการเรียน ร (I) รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ของอาจารย์อัญธิกา มะโนวงค์
มีรายชื่อนักศึกษาซ้ากัน 2 คน และผลคะแนนไม่เท่ากัน ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยตรวจสอบ
2. การขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) รายวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนเบื้องต้น ของผศ.บงกช
นิ่มตระกูล ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนกับอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง
4.2 ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่จัดการเรียนการสอน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่จัดการเรียนการสอน ณ
ศูนย์เดิมบาง จานวน จานวน 3 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่จัดการเรียนการสอน ณ
ศูนย์ชัยบาดาล จานวน จานวน 3 รายวิชา
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ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555 จานวน 7 รายวิชา และ ผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน
3 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนและมีมติเห็นชอบผลการเรียน
4.3 การแก้ไขผลการเรียน และส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุวรรณา พันแสง แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน และขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
ของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1. ดร.ชาติชาย อนุกูล ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมนักศึกษาภาคปกติ รายวิชาการออกแบบ 3
มิติ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จานวน 2 คน คือ นายธนาชิต เทียมกระโทก ได้ผลการเรียน B และ
นายพร โพธารี ได้ผลการเรียน B+ เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า
2. อาจารย์ ส าธิตา สั งข์พงษ์ ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555 รายวิชา วรรณกรรมสาหรับเด็ก จานวน 1 คน คือ นางสาวอรวรรณ มาหิรัญ เนื่องจากผล
การเรียนไม่ตรงกับผลการเรียนในระบบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนและการขอส่งผลการเรียนเพิ่ม เติม
ของอาจารย์ผู้สอนและมีมติเห็นชอบ
4.4 (ร่าง)ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560 ดังนี้
ปรัชญา สร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองท้องถิ่นและสากล
วิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล พัฒนาองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พันธกิจ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการแก่
สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และนาคณะเข้าสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
2) การพัฒนาบุคลากร
3) การพัฒนางานวิจัย
4) การบริการวิชาการสู่สังคม และ สืบสานโครงการในพระราชดาริ
5) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
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7) การนาคณะเข้าสู่สากล
เป้าประสงค์
1) บัณฑิตมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล
2) บุคลากรทั้งสายผู้สอน และสายสนับสนุน มีคุณภาพและศักยภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล
3) งานวิจัยมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสามารถบูรณาการกับการเรียน
การสอน และการพัฒนาสังคม
4) การบริการวิชาการสู่สังคม สร้างเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น และสามารถบูรณาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัยได้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการสืบสาน เผยแพร่ และเรียนรู้
5) ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น, ไทย, สากล ได้รับการอนุรักษ์ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6) การบริหารคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7) แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ประชาคมอาเซี ย น และประชาคมโลก ในด้ า นการวิ จั ย
ศิลปวัฒนธรรม บริหาร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาพิจารณา (ร่าง)ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 - 2560และ
มีมติเห็นชอบให้จัดทาประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ป ระชุมเรื่องกาหนดการประชุมกรรมการประจาคณะ เดือ นตุลาคม
2556 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลาประมาณ 13.00 น.
เลิกประชุมเวลา 14.35 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

