รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 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. ดร.สุรพล
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.ระวีวรรณ

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

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤษภาคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ ม ทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2558 มีดังนี้
ระหว่ า งวั น ที่ 12 – 14 และ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น สาหรับบุคลากรสายสนับสนุ น
วิชาการ ณ ห้อง 19/303
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 คณะฯ จัดประชุมอาจารย์ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ณ ห้อง
2/207
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ ณ ห้อง
19/303
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี
ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2558 งานวิชาการ จัด โครงการเรียนรู้ชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) ณ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ ประเทศมาเลเซีย โดยกิจกรรมนี้ได้
คัดเลือกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ จาก 10 สาขาวิชา ร่วมแลกเปลี่ย นทางวิชาการกับ ม.เทคโนโลยีมารา

รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย สาหรับโครงการนี้นักศึกษาได้รับมิตรภาพจากเพื่อนต่างสาขา ต่างมหาวิทยาลัย
และส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศและใช้ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง
ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ภาษา จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคาร 10 ชั้น 3 ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯจัดการประชุมสร้างความร่วมมือการดาเนินงาน
สหกิจศึกษา กับสถานประกอบการในพื้นที่จ.ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง ชัยนาท ณ อาคาร 10 ชั้น 3
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 งานอาเซียนสัมพันธ์ ณ อาคาร 16 ชั้น 3 และ หอประชุม 2
ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2558 ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร 10 ชั้น 3
วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2558 มอบของที่ ร ะลึ ก แสดงความยิ น ดีแ ก่ ดร.วาสิ ต า เกิ ด ผล
ประสพศักดิ์ ในโอกาสสาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จาก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.2 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อความ สานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่
29 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ช อบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
จากเดิม
1. นางรัฏฐาธิป จันทร์ครุธ ทรัพย์รวงทอง 2. นายปัญญา อนันตธนาชัย
เปลี่ยนเป็น 1. นายศิริชัย เพชรรักษ์
2. นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง
2) พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าการปกครองท้องถิ่น (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน
จากเดิม
1. นายชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง
2. นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง
เปลี่ยนเป็น 1. นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. นายอุเทน เรืองรุ่ง
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน
จากเดิม
1. นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง
2. นายศิริชัย เพชรรักษ์
3. นายพิธพร ไทยภูมิ
เปลี่ยนเป็น 1. นายอุเทน เรืองรุ่ง
2. นายสมชาย ดีละม้าย
3. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
4. นางสาวศศิชาล์ รถกล (เพิ่มเติมอาจารย์
ประจาหลักสูตร 1 คน)
1.3 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
มติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เห็นชอบอนุมัติการขอปิดหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องจากจานวนนักศึกษาต่อจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ทั้งนี้ สาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาดังกล่าว จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา
1.4 แจ้งมติ ที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 เรื่ อ ง แจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่ 5/2558 วั น ที่ 14
พฤษภาคม 2558 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลั กสู ต รปรับปรุง พ.ศ.
2555) เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. นางศิริพร วงษ์ขันธ์
2.นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
3. นายทานอง เจริญรูป
4. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
5. Mr.Patrick Duclou
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 4 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555)
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
2. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
3. นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 4. นางสาวณัฎฐกานต์ ทวีสุข
5. Mr.James Pridmore
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 4 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) หลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลั กสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
5. นางสาวสุวรรณา พันแสง
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 4 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5 รายงานการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ปี ง บประมาณ 2558 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
แยกตามสาขาวิชา ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณคงเหลือ 1,419,999.14 บาท
2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
งบประมาณคงเหลือ
61,692 บาท
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณคงเหลือ
85,841 บาท
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
262,980 บาท
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
299,366 บาท
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งบประมาณคงเหลือ
279,120 บาท
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
352,480 บาท
8) สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณคงเหลือ
317,403 บาท
9) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
249,031.50 บาท
10) ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
100 บาท
11) สาขาวิชาภาษาจีน
งบประมาณคงเหลือ
28,000 บาท
12) งานกิจการนักศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
108,000 บาท
13) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณคงเหลือ 430,000 บาท
14) สาขาวิชาศิลปกรรม
งบประมาณคงเหลือ
149,000 บาท
15) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณคงเหลือ
209,400 บาท
16) ภาควิชามนุษยศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
8,160 บาท
17) งานวิชาการ
งบประมาณคงเหลือ
327,510 บาท
รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4 – 4.17
1.6 ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมาย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและ
ค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2558 ตามภารกิจ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2557 –
เดือนมีนาคม 2558) โดยแบ่งรายละเอียดตามงบประมาณ ดังนี้
1) งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 57 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 26 โครงการ
2) งบประมาณ บกศ.
จานวน 47 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 30 โครงการ
3) งบประมาณ กศ.บป.
จานวน 10 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 4 โครงการ
4) กองทุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จานวน 6 โครงการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ 2 โครงการ
5) กองทุนการบริการวิชาการ จานวน 22 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 12 โครงการ
6) กองทุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 3 โครงการ ยังไม่ได้ดาเนินการ 2 โครงการ
รายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารหมายเลข 5 – 5.16
1.7 คู่มือสาหรับประชาชน ส่วนงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดคู่มือสาหรับประชาชน ส่วนงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเสนองานที่ให้บริการในเรื่อง การขอเปิดเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง
จะมีนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคกศ.บป. มาติดต่อขอรับบริ การเป็นจานวนมาก จึงได้จัดทาคู่มือบริการ
ประชาชนในเรื่องดังกล่าว รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6 – 6.3
มติที่ประชุม รั บ ทราบรายละเอี ย ดคู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน ส่ ว นงานวิ ช าการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การขอเปิดเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2558 วั นพุธ ที่
22 เมษายน 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2558 วั น พุ ธ ที่
22 เมษายน 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1) เอกสารหมายเลข 7.7 แก้ไขคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร จากเดิม
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.รามคาแหง) แก้ไขเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.รามคาแหง)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสาขาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา จากเดิมอาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
เป็น อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ มอนุมัติก ารขอเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ ผู้ ที่เหมาะสมในการดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา จากเดิมอาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ เป็น อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
3.2 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกเสรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มทราบถึ ง บั นทึ กข้ อความ หน่ ว ยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิ งห์ บุรี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายวิช าเลือกเสรี ประจาภาคการศึ กษาที่
1/2558 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ฯไม่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเลือกเสรี ภอ 2102320 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาภาคปกติ หมู่เรียนที่ 561947003 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และหมู่เรียน 561749803 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 นั้น เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่ วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ขอเปลี่ยน
รายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาทั้ง 2 หมู่เรียน เป็นรายวิชา บธ 3001316 การสื่อสารในองค์การ
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการขอเปลี่ยนรายวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาหมู่เรียนที่
561947003 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหมู่เรียน 561749803 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้ง 2 หมู่
เรียน เป็นรายวิชา บธ 3001316 การสื่อสารในองค์การ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความ หน่ว ยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ผู้สอน รายวิชา รศ 2208311 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากเดิม อ.สุดาภรณ์ ภู่แพร
เปลี่ยนเป็น ดร.ภัครา ฉายอรุณ
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสงสัยว่า ดร.ภัครา ฉายอรุณ ยังไม่เคยเป็นอาจารย์
พิเศษ แล้วจะเป็นอาจารย์ผู้สอนได้หรือไม่
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อมูลศักยภาพไม่ชัดเจน จะ
ทาการประสานงานกับหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อีกครั้ง

มติที่ประชุม มอบ ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานเรื่องศักยภาพ
ของ ดร.ภัครา ฉายอรุณ กับ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนวิชาค่ายภาษาเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษ ผู้สอน อาจารย์ณัฏฐกานต์ ทวีสุข
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า 2102312 ค่ าย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของ นายชนาเมธ หริ่งรอด รหัส 54115530302 เกรด B+
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความ คณะมนุษยศาสตร์ฯ วันที่ 25
พฤษภาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ผู้สอน อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา2107303 การวิเคราะห์
เพลงไทยในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ นายวัลลภ วิมูลชาติ รหัส 54115320135 เกรด C
4.3 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 17 รายวิชา 42 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 8 รายวิชา 14 คน
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 13
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 232 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีจานวน 17 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 15 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 13 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
6) ผลการเรี ยนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 87 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)

7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีจานวน 12 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 7 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
11) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 10 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
12) ผลการเรี ย นนั กศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึ กษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
13) ผลการเรียนนักศึ กษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
15) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึก ษาที่ 1/2557 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13)
4.5 ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ประธานที่ ประชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณา ตาแหน่งผู้ ช่ว ยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ คือ ดร.เกรียงไกร ใยคง เหตุผลที่มีการแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ฝ่ า ยกิ จ การต่ า งประเทศ เนื่ อ งจาก ตั้ ง แต่ เ ข้ า รั บ ต าแหน่ ง คณบดี ค ณะ
มนุษยศาสตร์ พันธกิจสาคัญที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือ นาคณะเข้าสู่สากล คณะได้ดาเนินการ
ทาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมี ดร.เกรียงไกร ใยคง เป็นผู้ประสานงานมา
ตลอด จึงเห็นความสาคัญของผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ และมีคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นรูปธรรม และไม่มีเงินประจาตาแหน่ง
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอว่า ตามกรอบโครงสร้างมี
การกาหนดตาแหน่งนี้ในสายบริหารหรือไม่ และ ดร.เกรียงไกร ใยคง จะสามารถนับเป็นภาระงานได้หรือไม่
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ได้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นแล้ว สามารถแต่งตั้งตาแหน่ง
นี้ได้ แต่ไม่มีเงินประจาตาแหน่ง
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ดร.เกรียงไกร ใยคง ตาแหน่งผู้ช่วยคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
4.6 ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณา ตาแหน่ งหั ว หน้าภาควิช ามนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม เนื่องจากคณะได้พยายามสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์แล้ว ในการประชุมอาจารย์ประจาคณะ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ผลปรากฏไม่มีผู้สมัคร และจึงได้ติดประกาศรับสมัครผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ที่สานักงาน

คณะ อีกครั้งหนึ่ง โดยมีอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม สมัครในตาแหน่งนี้ จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่า
เห็นชอบหรือไม่ อีกทั้งตาแหน่งนี้ไม่ต้องทารับผิดชอบทาประกันคุณภาพของภาควิชาแล้ว
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบถามว่า อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ ม.ราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า การสอบสวนดังกล่าวไม่ขัดต่อ
ระเบียบการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมว่า ควรจะลองให้
โอกาสอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนี้
มติที่ประชุม เห็น ชอบให้ จัดทาคาสั่ งแต่งตั้ง อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิว พรรณงาม ตาแหน่ง
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.7 ขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า ของหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 2555)
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เศษ หั ว หน้ าสาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ชี้แ จงว่ า เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยให้สาขาวิชาแก้ไขปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่
รายวิชา จึงได้มีการประชุมในสาขาวิชาและเชิ ญหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี ทั้ง 4 หน่วย
มาร่วมประชุมด้วย เพื่อปรับปรุงแผนในแต่ละด้าน ดังเอกสารหมายเลข 14
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2558
ประธานแจ้ งที่ประชุมว่ า จะประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุ ธที่ 24
มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โดยอาจจะมีการจัดประชุมนอกสถานที่หรือหน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา อาจารย์ไม่มีภารกิจด้านการสอน มอบหมาย
ให้คุณภัคจิรา แท่นทอง ประสานงานกับหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

