รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2556
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 11.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. ดร.มยุรี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.ดร.ศิริพร
8. ผศ.สุวรรณา
9. นายบุญสนอง
10. นายวิบูลย์
11. นางมัทนา
12. นายธวัชชัย
13. นางภัคจิรา
14. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
อนุกูล
ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
วงษ์ขันธ์
พันแสง
เภาคา
ศรีโสภณ
ศุภนคร
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหา
คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และ ปฏิ ทิ น การสรรหาคณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
ผศ.วัน ดี เภาคา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้ งต่อที่
ประชุมว่าเนื่องจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 8 มีนาคม
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2556 สภามหาวิทยาลัยจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย
1. รศ.ดร.นันทนา
แจ้งสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุธาสินี
ศิริโภคาภิรมย์
กรรมการ
3. ผศ.ดวงใจ
อมิตรพ่าย
กรรมการ
4. อาจารย์เสนีย์
เจริญสุข
กรรมการ
5. ผศ.สุวรรณา
พันแสง
กรรมการ
6. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
กรรมการ
และประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดให้มีการรับสมัครในวันที่ 24 -28 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การสรรหาเป็ น คณบดีค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ วั น ที่ 30 มกราคม 2556 ก าหนดการแสดงวิ สั ย ทัศ น์ วั น ที่ 5
กุมภาพั น ธ์ 2556 และจะมีก ารหยั่ ง เสี ย งในวันที่ 6 กุม ภาพันธ์ 2556 โดยมีปฏิทิน การสรรหาคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดรายละเอียดการสรรหาคณบดีไว้ดังนี้
วัน เดือน ปี
ขั้นตอนการดาเนินการ
วันที่ 18 ม.ค. 2556 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
วันที่ 23 ม.ค. 2556 ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1
- กาหนดปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และ สังคมศาสตร์
- จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง
การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
- จัดทาแบบใบสมัคร และเสนอชื่อ
วันที่ 24 - 28 ม.ค. คณะกรรมการสรรหาดาเนินการรับสมัคร และรับการ
2556
เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 28 ม.ค. 2556 ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งเอกสารแนวทางในการ
พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมแบบประวัติ
จานวน 7 ชุด
วันที่ 29 ม.ค. 2556 ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2 ตรวจสอบ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่
มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา

สานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
สานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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วัน เดือน ปี
วันที่ 5 ก.พ. 2556

ขั้นตอนการดาเนินการ
เวลา 13.10 – 15.00 น. ผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ต่อข้าราชการ และพนักงานสังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ (คนละไม่เกิน 20 นาที)
วันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. คณะกรรมการสรรหาจัดการ
หยั่งเสียงผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
วันที่ 7 ก.พ. 2556 ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3
- พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เห็นสมควรดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่เกิน 3
คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
- จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 3 คน
โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร
- ทาหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อมาแสดง
วิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
วันที่ 11 ก.พ. 2556 - ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาและบริหารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ให้เลาขานุการ สภามหาวิทยาลัย
จานวน 25 ชุด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 15 ก.พ. 2556 ผู้ได้รับการคัดเลือก จานวนไม่เกิน 3 คน แสดงวิสัยทัศน์
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือก
ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

สถานที่
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ห้อง 2/207
ห้องประชุมยูงทอง
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียติ
80 พรรษา

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

1.2 รายงานผลการใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 – ธันวาคม 2556) ดังนี้
จานวนโครงการทั้งหมด 124 โครงการ
โครงการที่มีการใช้งบประมาณ ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
4.03
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.90
โครงที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.07
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1.3 รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้ง ต่อที่ประชุมว่า สมศ.สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ กษา(องค์ก ารมหาชน) ได้ จั ดส่ ง รายงานการประเมินคุ ณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554 – 2558)
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย สมศ.สานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผลการ
และเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ ผลการประเมินตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11
ตัวบ่งชี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 ระดับคุณภาพ ดี ผลการประเมินรวม 18
ตัวบ่งชี้ (20ประเด็น) คะแนนเฉลี่ย 3.66 ระดับคุณภาพ ดี รายละเอียดเพิ่มเติมในเล่มรายงานผลหารประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษาวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2554
1.4 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระยะสิ้นปี งบประมาณ 2555
ประธานที่ป ระชุมแจ้งว่า ตามที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้สรุปผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแบ่งผลการประเมินเป็นด้าน
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ
เป็ น รายคณะผลการประเมิน ของคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์จะอยู่ในหน้าที่ 12 - 13 และผลการ
ประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหน้าที่ 28 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คะแนนร้อยละ
4.13 รายละเอียดข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ระยะสิ้นปี งบประมาณ 2555 แต่ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยคณะยังไม่ได้รับแจ้งสภา
มหาวิทยาลัยถ้ามีการแจ้งข้อเสนอแนะ คณะจะนาแจ้งที่ประชุม
1.5 การเห็นชอบหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานที่ป ระชุมแจ้ง เรื่องการรับทราบหลั กสู ตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่
สาขาวิช าได้ป รั บ การปรุ งหลั กสู ต ร และจั ด ทาหลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555 และดาเนิน การส่ งหลั ก สู ตรเพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตร ซึ่งสกอ. ได้ดาเนินการรับรองหลักสูตรโดยแจ้งหนังสือ
ส่งผลการรับรองเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบ หลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีบางหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ เช่น
สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เนื่องจากวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รไม่ตรง หรื อไม่ ส อดคล้ องกับ หลั กสู ต ร ส่ ว นหลั กสู ตรศิล ปกรรม ต้อ งเพิ่ม เติม ในรายละเอี ยดการ
เปรียบเทียบหลักสูตร และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และดนตรีศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะจะได้ดาเนินการส่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 12/2555 วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข หน้าที่ 5 ย่อหน้า
สุดท้าย มติที่ประชุม แก้ไขข้อความ จาก ครุศาสตร์บัณฑิต เป็น ครุศาสตรบัณฑิต
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึ กษา
ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 41 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่ อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาค
ฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 ทั้ง 41 คน และมีมติเห็นชอบ
4.2 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ผศ.ศรี สุ ภ า นาคธน รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง รายละเอี ย ดศั ก ยภาพอาจารย์ พิ เ ศษ
ร้ อ ยต ารวจโทอุ ทิ ศ สุ ด ใจ ต าแหน่ ง สว.สภ. บ้ า นข่ อ ย จั ง หวั ด ลพบุ รี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา น.บ. จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , น.บ.ท. จากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รายวิชาที่
รับผิดชอบ คือ รายวิชาแรงงานสัมพันธ์ และรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษ ร้อยตารวจโทอุทิศ สุดใจ และ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 14 รายการ แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 7 คน 5 รายวิชา และแก้ ไขผลการเรียน I
(ร) จานวน 59 คน 9 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และI(ร) นักศึกษา จานวน 14
รายวิชา เป็นนักศึกษาจานวน 66 คน
4.4 การแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1) อาจารย์พิมพ์ระวี เรืองวัฒนกี ขอส่งผลการเรียนเพิ่ม รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ของภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากนางสาวสุภาพร โพธิ์สัมฤทธิ์ ไม่มีชื่อในใบส่งผล
การเรียนจึงขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของนักศึกษา โดยนักศึกษามีผลการเรียน C+
2) อาจารย์ ศศิ ลั ก ษณ์ รอดโพธิ์ ทอง ขอแก้ไ ขผลการเรี ย นนั กศึ กษาภาคปกติ รายวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 ของนายวิษณุพล ฤทธิบุตร เนื่องจาก
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ผลการเรียนของนักศึกษาในระบบเป็น W จึงไม่สามารถแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาในระบบได้จึงขอแก้ไขผลการ
เรียนของนักศึกษาจาก W เป็น D+
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาหลักฐานการแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนทั้ง 2
รายวิ ช า และมี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารส่ ง ผลการเรี ย นเพิ่ ม เติ ม ของอาจารย์ พิ มพ์ ระวี เรื องวั ฒนกี รายวิ ชาการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ และการแก้ไขผลการเรียนอาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งผลการเรียน นักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป.
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 6 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 6 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2555 ศูนย์การศึกษาตาคลี จานวน 6
รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จานวน 1
รายวิชา และผลการเรียนนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2554 จานวน 2 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. และผลการ
เรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
เนื่ องจากอาจารย์ อรุ ณี เจริญทรัพย์ หั ว หน้าสาขาวิช าศิล ปกรรม ได้ล าออกจากตาแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะกรรมการสาขาวิชาศิลปกรรมจึงมีประมติที่ประชุมให้ ดร.ชาติชาย อนุกูล ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
มติที่ประชุม ประชุมมีมติเห็นชอบใช้ ดร.ชาติชาย อนุกูล ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิช า
ศิลปกรรม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

