รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2556
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
4. อาจารย์ชุติมา
5. อาจารย์เสน่ห์
6. ดร.ชัยพัฒน์
7. นางมัทนา
8. นายวิบูลย์
9. ดร.สุรพล
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

สุขเกษม
เภาคา
ศรีทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ทรัพย์เที่ยง
ศุภนาคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
ฉิมช้าง

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุวรรณา
พันแสง
2. อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร
3. ดร.กันยา
กองสูงเนิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัย ประกาศ เรื่อง กาหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม 2 ในวันที่ 5 – 6
มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียด
ในเอกสารหมายเลข 1
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ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย กาหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒ นาบุ คลิ กภาพ ในวัน ที่ 5 – 6 มิถุน ายน 2556 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556
สาขาวิชาที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคการศึกษา 2556 คือ สาขาวิชาทางครุศาสตรบัณฑิต มี
จ านวนนั ก ศึ ก ษาสมั ค รเข้ า เรี ย นมากกว่ า ร้ อ ยคน แต่ ส าขาวิ ช าที่ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบ คื อ สาขาวิ ช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้ทาการเพิ่มจานวนการรับนักศึกษาจากสาขาวิชา
ละไม่เกิน 40 คน เป็นสาขาวิชาละไม่เกิน 60 คนและในปีการศึกษา 2556 มีสาขาวิชาที่มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีจานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
การรับจานวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในจานวนที่จากัด จึงทาให้มีนักศึกษาสมัครสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)เพิ่มมากขึ้น
1.2 หลักสูตรมหาวิทยาลัย ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบ
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย แจ้งรายละเอียดการรับทราบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จาก
สกอ. จานวน 28 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์ฯรับผิดชอบ จานวน 4 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3) หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ได้รับการอนุมัติรับทราบหลักสูตร จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
รายละเอี ย ดหลั ก สู ต รทั้ ง หมดที่ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง ให้ สกอ.รั บ ทราบนั้ น ตามรายชื่ อ ในเอกสารหมายเลข 2
นอกจากนี้ ป ระธานที่ ป ระชุ มขอให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก สู ต รของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย ให้
หน่วยงานภายนอกได้ทราบด้วย
1.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือพิจารณาข้อเสนอของ
คณะรัฐมนตรี
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง เรื่ อง ขอความร่ ว มมื อ พิ จ ารณาข้ อ เสนอของ
คณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ งการน าความรู้ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คลและความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ความเป็ นอยู่ ส่ว นตัว บรรจุเป็ นวิชาหนึ่งในหลั กสู ตรของสถาบันการศึกษา นั้น สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ได้ พิ จ ารณาเห็ น แล้ ว ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนการอนุ มั ติ ห ลั ก สู ตรเป็ น อ านาจของสภา
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณานาความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ความเป็นอยู่ส่วนตัวบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาตามข้อเสนอของคณะรัฐ มนตรี หากผลการดาเนินการเป็นประการใดโปรดแจ้งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดในเอกสารหมายเลขสามถึงเอกสารหมายเลขห้า เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาการเกี่ยวกับเรื่องการนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและความรู้เกี่ ยวกับ
สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
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อาจารย์ บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า
รายวิชาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นข้อมูลใน
รายวิชาสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีบรรจุอยู่แล้วในหลักสูตรของคณะ
1.4 รายงานติดตามการใช้งบประมาณ ประจาเดือนพฤษภาคม 2556
ประธานที่ประชุม แจ้งรายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณประจาเดือนพฤษภาคม 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6 เป็นรายงานสถิติการเบิก
จ่ายเงิน งบประมาณตามแผนปฏิบั ติการ เดือน พฤษภาคม 2556 แบ่งเป็นงบประมาณงบประมาณแผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ กศ.บป. บ.กศ. เอกสารหมายเลข 7 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ แบ่งตามแผนงบประมาณ และเอกสารหมายเลข 8 รายงานการใช้งบประมาณแบ่งตามโครงการ/กิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของศูนย์การศึกษา
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามถึงการเสนอหลักสูตรของศูนย์การศึกษาที่ได้เสนอ
ขอความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาคณะเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าได้เข้าอนุมัติต่อ
สภาวิชาการหรือไม่อย่างไร
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า หลัก สูตรของศูนย์การศึกษาที่มี
อาจารย์ ประจาหลักสูตรครบทั้ง 5 คน เช่น หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา ในภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์
ด้วย หัวหน้าสาขาวิชาจะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ซึ่งสาขาวิชา
ได้ดาเนินการคัดเลือกหัวหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
ภาควิชามนุษยศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)
อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ดร.เกรียงไกร ใยคง
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดร.กันยา กองสูงเนิน
5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
6. สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
7. สาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี
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8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
9. สาขาวิชาดนตรี(ศศ.บ.)
ภาควิชาสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา
3. สาขาวิชานิติศาสตร์
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
อาจารย์บุญสนอง เภาคา
1. อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
2. อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง

ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อที่สาขาวิชาได้ดาเนินการคัดเลือกเพื่อให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ทั้ง 13 สาขาวิชา
ดร.สุรพล เคยบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่าสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตามที่สาขาวิชาเสนอชื่อ
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ และนางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกับ
ดร.สุรพล เคยบรรจง
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เสนอชื่อมา 2 ท่าน คือ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ และอาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง คณะกรรมการประจาคณะ
ต้องคัดเลือกอาจารย์ 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ เคยดารงตาแหน่ง
หั ว หน้ าสาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ เมื่อสมัยที่ แล้ ว ส่ ว นอาจารย์วันวิ ส า แย้มกระจ่าง เป็น อาจารย์ใหม่
ปฏิบัติงานด้านการสอนประมาณ 1 ปี
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายชื่ อ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช าแล้ ว มี ม ติ
เห็นชอบผู้สาควรดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)
อาจารย์นิธิชญา ใจเย็น
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) ดร.เกรียงไกร ใยคง
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดร.กันยา กองสูงเนิน
5. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
6. สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
7. สาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี
8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม
9. สาขาวิชาดนตรี(ศศ.บ.)
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง
11. สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
12. สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์บุญสนอง เภาคา
13. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ

5

4.2 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา
X (ขส) จานวน 3 คน และ I (ร) จานวน 8 คน รวม 11 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติ การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) จานวน 1 รายวิชา นักศึกษาจานวน 1 คน
2. อนุมัติ การแก้ไขผลการเรียน I (ร) จานวน 2 รายวิชา นักศึกษา จานวน 8 คน
3. ขอให้ตรวจสอบ การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) รายวิชา การศึกษาเฉพาะกลุ่มประเทศ ภาค
ภาษาอังกฤษ ของ Mr.James T. Bland ว่าถูกต้องหรือไม่ระหว่างคะแนนกับผลการเรียนที่ขอแก้ไข
4.3 ผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป.
อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 รายวิชา และผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 รายวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ ป ระชุ ม ขอให้ คณะกรรมการประจ าคณะทุ กท่ าน ช่ ว ยกั น ประชาสั มพั นธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
5.2 การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า จากการประกาศผลการรับ นักศึกษา
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี สาขาวิชาที่ เปิดรับนักศึกษาเพิ่ มเติม คื อ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

