รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2558
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. อาจารย์ชลิดา
9. นางมัทนา
10. นายวิบูลย์
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.สุรพล

เคยบรรจง

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร

กรรมการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนมีนาคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนมีนาคม 2558 มีดังนี้
วันที่ 2 มีนาคม 2558 ประชุมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558
ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 7 มีนาคม 2558 สาขา รปศ. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชาว รปศ. ณ หอประชุม 2
ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558 สาขา รปศ. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ณ
บ้านเพวิลล์ จ.ระยอง
ระหว่างวันที่ 9 – 19 มีนาคม 2558 งานกิจการนักศึกษา รับสมัครประธานคณะกรรมการบริหาร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 2/103

วันที่ 13 มีนาคม 2558 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2557 ณ หอประชุม 2
วันที่ 13 มีนาคม 2558 สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) พานักศึกษาแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา ณ ม.ราชภัฏลาปาง จ.ลาปาง
วันที่ 20 มีนาคม 2558 กีฬาบุคลากร “เทพ – สวรรค์ เกมส์ 2558” ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี
ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสู่
ความเป็นเลิศด้านบริการ ณ ห้องประชุมยูงทอง
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯ กาหนดรับรายงานตัวบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 90 ปี
1.2 ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ
2558ฯ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2557) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และแจ้งให้ติดตามงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือของแต่ละสาขาวิชาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า มีโครงการ จานวน 28 โครงการ ที่ต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ให้คณะฯดาเนินการเร่งรัดคณะทางานให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1 – 1.16
1.3 ขอส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2557
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ วันที่
5 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาภาคปกติ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 125 คน เป็นชาย 51 คน เป็นหญิง 74 คน
1.4 กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งที่ 3
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ วันที่
11 มีนาคม 2558 เรื่อง กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งที่ 3 โดยกาหนดให้
คณะฯ รวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558
1.5 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ปรุ ชมเพื่อทราบถึง บันทึก ข้อความกองบริการการศึกษาฯ วัน ที่
3 มี น าคม 2558 เรื่ อง ขอแจ้ งการเปลี่ ย นแปลงข้อมู ล แผนการรับ เข้ าศึก ษา ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา 2558 ตามมติสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เห็นชอบอนุมัติขยายแผนการรับนักศึกษา ปี 2557 – 2560
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จานวน 9 สาขาวิชา จากจานวนแผนการรับ
นักศึกษาเดิมขยายแผนการรับนักศึกษา เป็น 60 คน
โดยมีสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 60 คน เป็น 60 คน
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 30 คน เป็น 60 คน

3) สาขาวิชาภาษาไทย
4) สาขาวิชาสังคมศึกษา

ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 30 คน เป็น 60 คน
ขยายแผนการรับนักศึกษา จาก 60 คน เป็น 60 คน

1.6 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความสานักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สรุปดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิม นางสาว
อัญธิกา มะโนวงศ์ เปลี่ยนเป็น นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
2) พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และให้มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู่ในหลักสูตรนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
มอบมหาวิทยาลัยฯ หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกี่ยวกับ การใช้
คานิยามของคาว่า “ปิดหลักสูตร” และ “งดรับนักศึกษา” ของหลักสูตรดังกล่าว โดยดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3) พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.7 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียน
การสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ส าหรั บ นั กศึ กษาภาคพิ เศษ (กศ.บป.) ณ หน่ว ยการ จัดการศึก ษานอกที่ตั้ ง ม.ราชภัฏ เทพสตรี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
สภาวิ ช าการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ การขอเปิ ด การเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าการปกครองท้อ งถิ่ น โดยจั ดการเรี ยนการสอนแบบบางส่ ว นเรีย นใน
มหาวิทยาลัยและเรียนนอกที่ตั้ง (51:49) โดยใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์บริหารหลักสูตรร่วมกัน และขอเปิดเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จานวน 2 หมู่เรียน ๆ ละ 40 คน

ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ให้พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษาให้เป็นไปตามจานวนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.8 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้ค วาม
เห็ น ชอบศักยภาพอาจารย์ผู้ รั บ ผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลักสูตรศิลปศาสตรบั ณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม
Miss.Liu Nan เปลี่ยนเป็น
Miss.Yang Junjie
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2558 วั นพุธ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2558 วั น พุ ธ ที่
25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1ขออนุ ญาตเปิ ดการจั ดการเรี ยนการสอน หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร กรรมการหน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี แจ้งที่ประชุมว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ จะเปิดรับนักศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชี้แจงว่าควรจัดแผนการ
เรียนการสอนของนักศึกษาเป็น 51:49 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยนักศึกษาจะมาเรียนในมหาวิทยาลัย 51
ชั่วโมง และเรียนทีห่ น่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 49 ชั่วโมง
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า ต้ อ งปรั บ แผนการเรี ย นใหม่ ให้ ไ ด้ 59 ชั่ ว โมง เรี ย น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 49 ชั่วโมง เรียน ณ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุ พรรณบุรี โดย ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร ต้องเป็นผู้ประสานงานให้ นักศึกษาทราบ เพื่อให้
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ.

มติ ที่ประชุม เห็ นชอบ และให้ ปรับแผนการเรียนการสอนอีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่
2/2558 - ภาคการศึกษาที่ 3/2559 โดยในช่องหมายเหตุให้ระบุว่าศึกษาที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี และ
นาส่งสภาวิชาการพิจารณาต่อไป
4.2 ผลการติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2557 ใน 3 ส่วน ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ กาหนด
สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย พบว่า การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
มีกิจกรรม 105 กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.39
การบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด 42 ตัวชี้วัด มีผลการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.86 และการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 17.2023 ล้านบาท ใช้ไป 11.5058 ล้านบาท ผลการบริหาร
งบประมาณอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.68
2. การปฏิบัติตามพันธกิจโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับดี 3.83 แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดีมาก 4.55
2) ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้ 2.88
3) ด้านการเงินและงบประมาณ อยู่ในระดับพอใช้ 3.08
4) ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก 4.80
3. การประเมินคุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของคณบดี อยู่ในระดับดี 3.56 โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1) ด้ านการผลิ ตบั ณฑิต จากรายงานผลผลิ ตผู้ ส าเร็จการศึก ษาของคณะ พบว่ า
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาของคณะ (1) ที่ ทางานตรงสาขา (2) ได้ง านท า ศึก ษาต่อหรือ ประกอบอาชี พอิ ส ระใน
ระยะเวลา 1 ปี และ (3) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา ยังมีสัดส่วนไม่สูงนัก คณะควรจัด
ให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนให้ชัดเจน
2) ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯไม่ได้กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดไว้ ซึ่งต้องกาหนด
เพราะพันธกิจของคณะครอบคลุมเรื่องวิจัย พบว่ามีคณาจารย์ทาผลงานวิจัยอยู่จานวนหนึ่ง แสดงว่ามิได้ละเลย
การทาวิจัย คณะควรจะมีการการกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดด้านนี้ด้วย และคณะต้องเร่งหากลยุทธ์ในการกระตุ้น
ให้อาจารย์มีงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
3) ด้านการบริหาร
- อาจารย์ ในปี 2557 คณะมีอาจารย์เพิ่มขึ้น 7 คน วุฒิปริญญาเอก 15 คน เพิ่มจาก
ปีที่แล้ ว 2 คน ถือเป็ นพัฒ นาการที่ดีที่ต้องธารงรักษาไว้ ส่วนตาแหน่งทางวิชาการลดลงเล็ กน้อย คือ รอง
ศาสตราจารย์ 2 คน เท่าเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน เพิ่มขึ้น 1 คน คณะยังจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
- การพัฒนาบุคลากร คณะไม่ได้ดาเนินกิจกรรมในผลผลิตผลงานการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะด้านการวิจัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีผลต่อคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษา ดังนั้น
ควรกาหนดให้มีการดาเนินกิจกรรมวิจัยในปีงบประมาณต่อไป

- งบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้ แม้
จะมีการกันเงินไว้แล้ว คณะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและกากับการบริหารงบประมาณอย่างใกล้ชิด เมื่อมี
อุปสรรคควรประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาทางแก้ไขให้ทันท่วงที จะช่วยให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รอบปีงบประมาณ 2557
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 37 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 11, 12, ใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 12)
3) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. มหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่
1/2557 จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 12)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 14 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13, ใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข ใบแทรก)
4.4 ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1) บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันที่11 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอแก้ไขผลการเรียน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 รายวิชา 2102203 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
เจ้าของภาษาอังกฤษ ผู้สอน Mr.Mark Edward Buck
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2102203 ภูมิหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ของ นางสาวสิริภา ละออง รหัส 53115530188 เกรด C
2) บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอเพิ่มเติมผลการเรียน
ภาคการศึกษาที่1/2557 รายวิชา 2208401 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ผู้สอน รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2208401 วิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ของ นายธนพล โมกขาว รหัส 54234700565 เกรด C
3) บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอส่งผลการเรียน
เพิ่มเติม ภาคการศึกษาที่1/2557 รายวิชา ศท 0033014 ภาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ผู้สอน อาจารย์ชนิศา นิ่มสะอาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ศท 0033014 ภาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียน ของ นายศรราม สมพงษ์ รหัส 56144360106 เกรด D+
4.5 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 8 รายวิชา 41 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 6 รายวิชา8 คน
4.6 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รปม.)
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
เลข
ประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
นายจอมชัย เลิศอมรรัฐ 3609900664328
ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา

ตาแหน่ง
อาจารย์

นางวราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง 3180500044451

อาจารย์

นางสาวอริษา ลิ้มกิติศุภสิน 3170300016453

อาจารย์

นายศิริชัย เพชรรักษ์

3419900017294

อาจารย์

นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง

3410102498378

อาจารย์

ระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา
รป.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยภาคกลาง)
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ (วิทยาลัยทองสุข)
รป.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
ศษ.ม.
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
รป.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
บธ.บ.
บริหารการตลาด (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ปร.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
(มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)
ศศ.ม.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
รป.ด.
รัฐประศาสนศาสตร์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
รป.ม.
การจัดการสาหรับนักบริหาร
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.บ.
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2555 2556 2557 2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ -สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน / ตาแหน่ง ระดับ
Passport ID
การศึกษา

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ./
ค.ศ.

นายจอมชัย เลิศอมรรัฐ 3609900664328

อาจารย์

นางวราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง 3180500044451

อาจารย์

นางสาวอริษา ลิ้มกิติศุภสิน 3170300016453

อาจารย์

รป.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
รป.ด.
ศษ.ม.
ศศ.บ.
รป.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
การวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
วิทยาลัยทองสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2550
2548
2546
2551
2542

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2534
2552
2545
2540

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.7 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางวาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3160100573537

นายอุเทน เรืองรุ่ง

3160600619790

นายสมชาย ดีละม้าย

3179900195616

นางสาวอังคณา อุดมพันธ์

3451100043226

นางสาวศศิชาล์ รถกล

3100503691341

คุณวุฒิ
ระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา
อาจารย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์(ม.รามคาแหง)
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(มสธ.)
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(เกียรตินิยมอันดับ 1) (สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์(ม.รามคาแหง)
ศศ.บ. รัฐศาสตร์(ม.รามคาแหง)
อาจารย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์(ม.รามคาแหง)
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ม.รามคาแหง)
อาจารย์
รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏเทสพตรี)
ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์

ตาแหน่ง

ภาระการสอนชม. / ปีการศึกษา
2555

2556

2557

2558

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

สถาบัน
ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ./
ค.ศ.
2549
2553
2551

สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี

2547
2555
2551

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)(ธัญบุรี)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางวาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์

นายอุเทน เรืองรุ่ง

เลขประจาตัว
ประชาชน / ตาแหน่ง
Passport ID
3160100573537 อาจารย์

3160600619790

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา
สาขาวิชา
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
ศษ.บ.
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
วท.บ.
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(เกียรตินิยมอันดับ1)
อาจารย์
รป.ม.
รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2558
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันพุธที่
22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

