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เริ่มประชุมเวลา 13.40น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยฯ ที่ 3200/2557 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมว่า ดร.ชัยพั ฒน์ ทรั พย์เที่ยง ได้ขอลาออกจากตาแหน่ ง
กรรมการประจาคณะฯ ที่เป็นกรรมการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจาในคณะฯ โดยคณะฯได้ดาเนินการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 2/207 อาคาร2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผลการเลือกตั้ง อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ ได้รับการเลือกตั้ง จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียด
ในเอกสารหมายเลข 1
1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3199/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ดร.กันยา กองสูงเนิน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
และ รศ.ดร.เอื้ อ มทิ พ ย์ ศรี ทอง หั ว หน้ า ภาควิ ช าสั ง คมศาสตร์ ได้ ข อลาออกจากต าแหน่ง โดยคณะฯได้
ดาเนินการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง 2/207 และห้องศาลจาลอง อาคาร 2
คณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ ผลการเลื อกตั้ ง อาจารย์ ญาณเทพ อารมย์ อุ่น ได้รั บ การเลื อกตั้ ง เป็ น หั ว หน้ า ภาควิ ช า

มนุษยศาสตร์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ จึงมีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2
1.3 บันทึกข้อความฯ เรื่อง เร่งรัดการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุม เรื่อง เร่งรัดการจัดทาเอกสารประกอบการสอน การใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 ว่ า เนื่องจากการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 เลื่อนเปิดในเดือน
สิงหาคม 2557 จากเดิม เดือนมิถุนายน 2557 ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอาจไม่ทันตามกาหนดเวลา
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่เป็นค่าวัสดุและเอกสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตาม
กาหนดเวลา จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านจัดทาเอกสารประกอบการสอนที่จะใช้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557
และส่งคณะฯเพื่อถ่ายเอกสาร และจัดทารูปเล่ม ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3
1.4 กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือน
กรกฎาคม 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณะมนุษยศาสตร์ฯมีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเดือน
มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้
1) วันที่ 19 มิถุนายน 2557 งานกิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา นายห้างโรงปูน
ผู้หนึ่ง จานวน 1 ทุน ๆละ 30,000 บาท
2) วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2557 อบรมภาษาเวียดนามให้แก่บุคลากร ม.ราชภัฏเทพสตรี
3) วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 อบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร ม.ราชภัฏเทพสตรี
4) วันที่ 24 มิถุนายน 2557 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ส่วนหนึ่ง เข้าร่วมอบรมเรื่อง เทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5) วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณบดีจัดทาหนังสือแจ้งอาจารย์ทุกท่านเรื่อง ไม่อนุญาตให้สอบนอก
ตารางและไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ
6) วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ASEAN EASIAN & INDIAN Studies Center,
TRU ณ ศูนย์ AEI อาคาร 90 ปี ชั้น 3
7) วันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะฯ จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนคณาจารย์ในสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 2/207 ผู้ที่ได้รับเลือก คือ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
8) วันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณบดีจัดประชุมสัญจรกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
9) วันที่ 28 มิถุนายน – 26 สิงหาคม 2557 ผู้รับจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร 2 เซ็น
สัญญาและเริ่มดาเนินงาน
10) วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณบดีประชุมข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่
3/2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง
11) วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2557 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะร่วมจัดทารายงานประเมินตนเอง
ระดับมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3
12) วันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2557 โครงการ clearing day ปรับปรุงสานักงานตามนโยบาย 5 ส.
13) วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ศึกษาดูงานศูนย์ ASEAN EASIAN & INDIAN Studies Center ณ
ม.ธรรมศาสตร์
14) วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี

15) วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขันร้องเพลงไทย เพลงสากล และ
เพลงสาหรับเด็ก เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูดนตรี ณ อาคาร 90 ปีชั้น 3
16) วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2557 งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ นาทีมอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
17) วั นที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557 หั วหน้ าสาขาวิ ชาเข้ าร่ วมประชุ มแผนพั ฒนาสาขาวิ ชา
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
18) วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ศึกษาดูงาน ณ ม.โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุม พิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2557 วั นพุธ ที่
18 มิถุนายน 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2557 วั น พุ ธ ที่
18 มิถุนายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การขอแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์อัญธิกา มะโนวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อ.อัญธิกา มะโนวงศ์ รายวิชาในภาคการศึกษา ที่ 2/2556 โดยนาข้อสอบมาให้ที่ประชุมพิจารณาในรายวิชา
สศ 2202101 ประวัติศาสตร์ไทย และศท 0011012 สังคมและวัฒนธรรมไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเชิญ อ.อัญธิกา มะโนวงศ์ ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบ
ของ 2 รายวิชา ดังกล่าว
อ.อัญธิกา มะโนวงศ์ ชี้แจงที่ประชุมว่า แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 2 ส่ วน คือ
คะแนนเก็บ 70 คะแนน คะแนนปลายภาค 30 คะแนน ส่วนในข้อสอบ ที่ระบุว่า 25 คะแนน โดยมีข้อสอบให้
เลื อกทา 3 ข้อ จาก 5 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน อีก1 คะแนนเป็นคะแนนพิเศษให้ นักศึกษาที่เข้าสอบ และมี
คะแนนที่ให้เพิ่มกับนักศึกษาอีก 5 คะแนน ฉะนั้นคะแนนปลายภาคจึงรวมเป็น 30 คะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ระบุเหตุผลเกณฑ์การให้คะแนนให้

ชัดเจนใน มคอ.7
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจาปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจาปี 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยใน
รายละเอียดมีงบแผ่นดิน 2 ส่วน คือ งบดาเนินงาน (ข้อ 1 – 4) ต้องทาการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 งบอุดหนุน (ข้อ 5 – 26) ต้องทาการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 กันยายน 2557 ส่วนข้อ 11 ค่ายศิลปะสาหรับเด็กศิลปะสร้างสรรค์ ของสาขาวิชาศิลปกรรม ยังไม่ได้
ดาเนินการ อ.เสน่ห์ เทียมดี หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม ต้องเร่งดาเนินการ ส่วนในข้อ 21ศูนย์การเรียนรู้

ศิล ปกรรมอันทรงคุณค่าท้องถิ่น, ข้อ 22 ศิล ปกรรมสร้างศิลปะสู่สั งคมสร้างสรรค์ อ.นิเวศ เผื่ อนทิม เป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานงบประมาณคงเหลื อ ประจ าปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
4.2 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระยะครึ่งปี (1 ตุลาคม 2556 –
31 มีนาคม 2557)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุม เรื่อง รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระยะ
ครึ่งปี (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ดังนี้
1) การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมของคณะ มีกิจกรรมยังไม่ดาเนินการ
ถึงร้อยละ 60.61 จากกิจกรรมทั้งหมด 99 รายการ ไม่มียุทธศาสตร์ใดเลยที่มีการดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
มากกว่าร้อยละ 50
2) การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ พบว่า คณะมี
ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด ดาเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ8.57) อยู่
ระหว่างดาเนินการ 21 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 60) และยังไม่ได้ดาเนินการ 11 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 31.43)
3) การบริหารงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่คณะได้ รับทั้งสิ้น 17.1356 ล้านบาท ใช้ไป
เพียง 2.8812 ล้านบาท (ร้อยละ 16.81) ซึ่งมีการใช้งบประมาณน้อยมาก งบประมาณที่ใช้ไปเกือบทั้งหมดเป็น
งบประมาณที่ใช้สาหรับ ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2.2142 ล้านบาท (ร้อยละ 76.85) ผลผลิตที่ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ คือ ผลผลิต ผลการพัฒนาบุคลากร ,ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ คือ คณะต้องเร่งรัดดาเนินงานในทุกยุทธศาสตร์โดยเร็ว
ตามลาดับความสาคัญของกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นการเฉพาะ จัดระบบการกากับสนับสนุนและติดตาม
การดาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนเพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ให้มากที่สุด โดยเฉพาะผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์น่าจะเป็นหัวใจของคณะมนุษยศาสตร์ฯมีจานวน
มากถึงร้อยละ 77.65 ของงบประมาณทั้งหมดที่คณะรับจัดสรร จึงต้องให้ความสาคัญในผลผลิตนี้มากที่สุด
มติที่ประชุม เห็ น ชอบรายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลระยะครึ่ ง ปี
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษา ของอาจารย์สรพงษ์ ตรีธนะรายวิชา นศ 2201308 กฎหมายลั กษณะหุ้นส่ วนบริษัท ภาคการศึกษาที่
2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการแก้ไขผลการเรียนของ พันจ่าตรีจักรพงษ์
นิยะสม ได้เกรด A คะแนนสอบ 83 คะแนน
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาค
ปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556, ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 และภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556, ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 25 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
อาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
6) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
4.4 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 16 – 29
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 7 รายวิชา 19 คน อนุมัติการแก้ไข
ผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 6 รายวิชา 10 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 พิจารณาแบบลงนามข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/พนักงาน
สายผู้สอน
อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงที่ประชุมพิจารณาแบบลงนามข้อตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอน และขอความเห็นจากที่ประชุม
อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ชี้แจงว่า เกณฑ์ที่นามาพิจารณานี้ ใช้ใน
ระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย ถ้าเกณฑ์การพิจารณาแต่ละคณะไม่เหมือนกัน จะมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือไม่ และภาระงาน SAR สามารถนามาใส่ในภาระงานด้านอื่นๆ ในแบบลงนามข้อตกลง และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ข้าราชการ/พนักงานสายผู้สอน ได้หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นาเข้าที่ประชุมคณบดี 6 คณะ พิจารณา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
5.2 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
5.3 วาระเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมว่า คณะควรจัดประชุม
เรื่องการวัดผลประเมินผลให้กับอาจารย์ทุกท่าน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่1/2557 นี้ เพื่อลดปัญหาในเรื่องการ
วัดผลประเมิน ผลการเรี ย นของนั กศึกษาในระดับหนึ่ง และควรมีเรื่องคุณลั กษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5
ประการ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในเกณฑ์การวัดผลประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย ส่วนเรื่องการ
ประกวดร้องเพลงประจาสาขาวิชานั้น คณะควรทาความเข้าใจกับนักศึกษาในขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ด้วย
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

