รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.20 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
สุขเกษม
2. อาจารย์บุญสนอง เภาคา
3. ผศ.สุวรรณา
พันแสง
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม
6. ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
7. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
8. อาจารย์เสน่ห์
เทียมดี
9. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
10. นางมัทนา
ศุภนคร
11. นายวิบูลย์
ศรีโสภณ
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.สุรพล

ติดภารกิจ

เคยบรรจง

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

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2558
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2558 ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ณ จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ณ เดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2557
ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการสานฝันฉันจะเป็นครูไทย ณ ห้อง 10/908
ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2558 โครงการปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ของ 12 สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ณ หอประชุม 2
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
ประธานที่ ประชุ มแจ้ งที่ ประชุ มทราบถึ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 (ครั้งที่ 2) สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
วันที่ 3 สิงหาคม 2558
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2558 สอบกลางภาค
วันที่ 14, 17 – 20 สิงหาคม 2558 หยุดการเรียนการสอน
(ฝึกซ้อมการเข้ารับและการรับพระราชทานปริญญาบัตร)
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 3 – 4, 8 – 9 ,11และ 14 – 18 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 13 มกราคม 2559
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 22 มกราคม 2559
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
กาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 5 กันยายน 2558
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2558 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2558 นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วันที่ 13 ธันวาคม 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันที่ 19 – 20 และ 26 ธันวาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 11 มกราคม 2559
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.4 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่
29 มิถุนายน 2558 จานวน 2 คุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
.

2) ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูต รปรับปรุง พ.ศ. 2555) เป็น
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
1.5 การปิดหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง หนังสือสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่
26 มิถุนายน 2558 เรื่อง มติรับทราบการปิดหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งจะปิดหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาคน
สุดท้ายสาเร็จการศึกษาจากหลัก สูตรดังกล่าวแล้ว และอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นๆ จึงจะไปเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่นได้
1.6 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2549)
ประธานที่ป ระชุมแจ้ง ที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ ว 152/2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
6/2558 วันที่ 19 มิถุนายน 2558 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2549)
มติสภามหาวิทยาลัย เห็ น ชอบปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษา
ที่ยังมีอยู่ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 15
กรกฎาคม 2558 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปิดการเรียน
การสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โดยใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ของหน่วยการ
จัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. นายธัชพล ทีดี
2. นายพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
3. ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
4. นางสาวกิติญาภัช ผาดี
5. นางสาวกัณญพัตส บุญล่า

1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ประธานที่ประชุ มแจ้ งที่ ประชุ มทราบถึ ง บั นทึก ข้อ ความมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี
ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่ อง แจ้ งมติการประชุ มสภาวิช าการมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ง ที่
7/2558 วั น ที่ 15 กรกฎาคม 2558 พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบขอปรั บปรุ งแผนที่ แสดงการกระจายความ
รับผิ ดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ จากหลั กสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบขอปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558
ประธานที่ ประชุมแจ้ งที่ประชุ มทราบถึงรายงานการใช้จ่า ยงบประมาณ ปี 2558 ตาม
ผู้รับผิดชอบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณคงเหลือ
945,498.72 บาท
2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
งบประมาณคงเหลือ
55,559 บาท
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณคงเหลือ
25,841 บาท
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
152,980 บาท
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
90,039 บาท
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งบประมาณคงเหลือ
253,000 บาท
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
283,360 บาท
8) สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณคงเหลือ
222,832 บาท
9) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
244,545.50 บาท
10) ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
100 บาท
11) สาขาวิชาภาษาจีน
งบประมาณคงเหลือ
8,000 บาท
12) งานกิจการนักศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
108,000 บาท
13) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณคงเหลือ 309,020 บาท
14) สาขาวิชาศิลปกรรม
งบประมาณคงเหลือ
119,000 บาท
15) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณคงเหลือ
184,001 บาท
16) ภาควิชามนุษยศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
6,140 บาท
17) งานวิชาการ
งบประมาณคงเหลือ
48,066 บาท
1.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2558 ณ เดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมี รศ.ดร.กาสัก
เต๊ะขันหมาก และทีมงานอาจารย์ในคณะ ช่วยกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในปีพ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 27 – 27.3
1.11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี (พ.ศ.2558 – 2561) โดยมีการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมด้าน
การเงิน, แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3 กลยุทธ์ คือ กลยุ ทธ์ที่ 1กาหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน, กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และกลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรด้านการเงินให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรแก้ไข คุณลักษณะบัณฑิต จาก
ใช้ความรอบรู้แก้ปัญหา ใช้พลังปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น ใช้ความรอบรู้แก้ปัญหา ใช้พลังปัญญาพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2558 วั นพุธ ที่
24 มิถุนายน 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2558 วั น พุ ธ ที่
24 มิถุนายน 2558 โดยมีการแก้ไขหน้าที่ 1 เรียงลาดับเลขที่ 4 ซ้า ที่ แก้ไขเป็น ลาดับที่ 5 และแก้ไขหน้า 9.4
จาก Inprovement Plan เป็น Improvement Plan
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การเลือกกรรมการสภาวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการคัดเลือกตัวแทนกรรมการสภาวิชาการของ
คณะ เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 16/902 ผลการคัดเลือก ผศ.สุนิศา ธรรมวิวัฒน์
ได้รั บ การคัดเลื อ กจากคณาจารย์ ค ณะมนุ ษยศาสตร์ ฯให้ เป็นตัว แทนตั ว แทนกรรมการสภาวิช าการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ เป็นตัวแทนกรรมการสภาวิชาการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการเพชรเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ 2558
ประธานที่ ประชุ มที่ ประชุ มว่ า มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ได้ จั ดท าโครงการรางวั ล
เพชรเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อมอบให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติในด้านจิตอาสา
ทั้ง 4 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา ประเภทสายผู้สอน ประเภทสายสนับสนุน และประเภทศิษย์เก่า โดยให้คณะ
ดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ จานวน 3 ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา ประเภทสายผู้สอน และประเภทศิษย์เก่า
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ได้ดาเนิ นการแต่ งตั้ง คณะกรรมการและด าเนิ นการคัด เลื อ กผู้ ที่
เหมาะสมเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยผลการคัดเลือก มีดังนี้
1. ประเภทนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางสาวเพชรไพลิน จิตรวัฒนะนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
2. ประเภทสายผู้สอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ประเภทศิษย์เก่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นายพูลสวัสดิ์ ถือคง สาขาวิชาพัฒนาสังคม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ทั้ง 3 ท่าน

1. ประเภทนักศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางสาวเพชรไพลิน จิตรวัฒนะนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
2. ประเภทสายผู้สอน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ประเภทศิษย์เก่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นายพูลสวัสดิ์ ถือคง สาขาวิชาพัฒนาสังคม
4.2 ขอความอนุเคราะห์จัดผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มพิ จารณา บั นทึ กข้ อความหน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดผู้สอน
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติ ที่ประชุม อนุ มั ติผู้ ส อน 4 คน จ านวน 4 รายวิช า หน่ วยจัดการศึ กษานอกที่ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
4.3 ขอส่งแบบสารวจอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มพิ จารณา บั นทึ กข้ อความหน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอส่งแบบสารวจผู้สอน
นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มติทปี่ ระชุม อนุมัติผู้สอน 8 คน จานวน 8 รายวิชา หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4.4 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มพิ จารณา บั นทึ กข้ อความหน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้สอน รายวิชา รศ 2208311 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากเดิม อาจารย์สุดาภรณ์ ภู่แพร เป็น
อาจารย์สมชาย ดีละม้าย
มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน รายวิชา รศ 2208311 สถิติสาหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากเดิม อาจารย์สุดาภรณ์ ภู่แพร เป็น อาจารย์สมชาย ดีละม้าย
4.5 ขออนุมัติศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มพิ จารณา บั นทึ กข้ อความหน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขออนุมัติศักยภาพอาจารย์พิเศษ
เนื่องจากได้เปิดสอนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) แต่ขาดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 1101404 พฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน และประสานงานกับสาขาวิชาภาษาไทย ม.ราชภัฏเทพสตรีแล้วไม่สามารถจัด
ผู้สอนให้ได้ จึงขออนุมัติศักยภาพอาจารย์พิเศษ คือ นางนุช ม่วงเก่า ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 15 – 15.8
มติทปี่ ระชุม อนุมัตศิ ักยภาพอาจารย์พิเศษ คือ นางนุช ม่วงเก่า เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา
1101404 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะด้าน
4.6 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข
16 – 16.18
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่
1/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 272 รายวิชา ผู้สอน 78 คน
2) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ม จานวน 3 รายวิชา ผู้สอน 2 คน
3) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 9 รายวิชา ผู้สอน 3 คน
4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 13 รายวิชา ผู้สอน 8 คน
5) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 14 รายวิชา ผู้สอน 6 คน
4.7 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปั ญาวงศ์ ขอแก้ไ ขผลการเรีย นเป็ น E รายวิ ช า 2102005
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
มติ ที่ ป ระชุ ม
ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า 2102005
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ของ นายภราดร ปัญจวรานนท์ รหัส 54124440147เกรด E
2) อาจารย์ พิ ธ พร ไทยภู มิ ขออนุ ญ าตแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า
รศ 2208209-1กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณาอนุมั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า รศ 2208209-1
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่ ว ไป ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557
ของ จ.ท.โกสิ น ทร์ ศรี ธ นานุ วั ฒ น์ รหั ส
57294700158 เกรด B+
3) อาจารย์พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเกรดของนักศึกษา รายวิชา
ภอค 2102105 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ภอค 2102105
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้
นางสาวประภาพรรณ์ ห้วงทรัพย์ รหัส 57115530208 เกรด A
นางสาวกมลเนตร หยดย้อย รหัส 57115530209 เกรด C+
นางสาวสุรีรัตน์ บุญกัณฑ์ รหัส 57115530211 เกรด A
นางสาวขวัญฤทัย ทองมี รหัส 57115530212 เกรด B+

4) อาจารย์ พิธพร ไทยภูมิ ขออนุญาตรายงานผลการศึกษาของนักศึก ษาเพิ่มเติ ม
รายวิชา รศ 2208302-1 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208302-1
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 1/2557 สิบโทสรศักดิ์ อยู่ยง เกรด B
5) อาจารย์ วันวิสา แย้มกระจ่าง ขอส่ งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา รศ 2208106
ภาวะผู้นา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208106
ภาวะผู้นา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้
นางสาวสุพัตรา กิ่งยงค์ รหัส 57194700104 เกรด D+
นางสาวอัจฉรา ตรีคุณา รหัส 57194700148 เกรด D+
นางสาวบุปผา ประจงแต่ง รหัส 57194700187 เกรด D
นายฐากูร เสริฐธิกุล
รหัส 57194700243 เกรด D
นายสุพัฒน์ ภูรีเลิศวาณิชย์ รหัส 57194700244 เกรด D
นายกัมปนาท ศิริกุล
รหัส 57194700251 เกรด E
นางสาวจิราพร ดวงสุดา รหัส 57194700285 เกรด X
นายสันติ ไม้จันทร์
รหัส 57194700302 เกรด E
นางสาวศิริพร เกษสุพรรณ์ รหัส 57194700307 เกรด D+
นายศักดิ์พันแสง คายา รหัส 57194700310 เกรด X
นายกฤษฎา ม่วงศรี
รหัส 57194700311 เกรด C
นางสาวธัณญรัตน์ ทองสุข รหัส 57194700313 เกรด D+
นางสาวขนิษฐา มีเอี่ยม รหัส 57194700319 เกรด X
นายศรัณย์ สวนมะณี
รหัส 57194700340 เกรด D
นายโอภาส บุญเลิศ
รหัส 57194700348 เกรด X
นายธนา หลีสกุล
รหัส 57194700349 เกรด D
6) อาจารย์เสนีย์ เจริญสุข ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา นศ 2201104 กฎหมาย
ลักษณะหนี้:หลักทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา นศ 2201104
กฎหมายลักษณะหนี้:หลักทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้
นายสุทธิพงษ์ ยุทธรักษา รหัส 57154750102 เกรด A
นายวัฒนา ตันเจริญ รหัส 57154750192 เกรด X
นายศิริเมขล์ บุญยิ่ง รหัส 57154750211 เกรด E
7) อาจารย์นิ พิ ฐพนธ์ อินทิตานนท์ ขอส่ งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา รศ 2208304
แรงงานสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2556
มติ ที่ ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208304
แรงงานสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ดังนี้

นางสาวสิรปภา นาเบญจพล รหัส55294700117 เกรด C
นางสาวกมลวรรณ อรนัด รหัส55294700119 เกรด B+
จ่าอากาศโทพิชัย ภูขีด
รหัส55294700156 เกรด C
นางสาวณัฐกฤตา สาระคา รหัส55294700163 เกรด B
จ่าอากาศโทสมรรถชัย นาราศี รหัส55294700197 เกรด C+
นางสาวรัชนก จีระพันธุ์ รหัส55294700195 เกรด C
นางเบ็ญจา พิพิทธิ์
รหัส55294700182 เกรด C
นางสาวเบญจมาศ ทองดี รหัส55294700147 เกรด C+
8) อาจารย์อุทิศ สุ ดใจ ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา รศ 2208108 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208108
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวสุภาภรณ์ สุริยัน เกรด D+
9) อาจารย์ ศศิ ลั กษณ์ รอดโพธิ์ ทอง ขอแก้ ไขเกรดนั กศึ กษา รายวิ ชา ภอ 2102103
โครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาอนุมั ติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ภอ 2102103
โครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ นางสาวพัชราภรณ์ พวงโต เกรด C
4.8 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 4 รายวิชา 18 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 18 รายวิชา 25 คน

4.9 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ 2557
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้งที่ประชุ มพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2556 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23)
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อนปี การศึ กษา 2556 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23)
4) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.1)

5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.1)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.1, ใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.2)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตงั้ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.2)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.2, ใบแทรก)
10) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 27 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 23.3 – 23.4, ใบแทรก)
11) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)

4.10 ตารางสรุ ป ตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก (KPI) ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมและค่ า เป้ า หมายประจ าปี
งบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557)
ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ
2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัด
กิจกรรมและค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน
2557) และตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส
ที่ 3 (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558) โดยในส่วนของปีงบประมาณ 2557 ให้พิจารณาว่าคณะมี
ข้อบกพร่องในกิจ กรรมใดบ้างและให้คณะกรรมการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2557 คณะบรรลุ
เป้าหมาย 90% ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการ ตัวอย่างโครงการที่ไม่บรรลุ เช่น โครงการบริการวิชาการแก่
สั งคม ประเด็น ที่ ไม่บ รรลุ คื อ จ านวนนั ก ศึก ษาที่ เข้า ร่ว มโครงการไม่ตรงตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
เป้าหมายจานวนของผู้รับการบริการวิชาการไม่ชัดเจน
สรุ ป ตัว บ่ งชี้ห ลั ก (KPI) ตั ว ชี้วัดกิ จกรรมและค่า เป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557)
โครงการผลิตบัณฑิต 67 โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 1 โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 3 โครงการ
โครงการบริการวิชาการ 23 โครงการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 10 โครงการ

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ 2558 คณะสรุป ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่า
เป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558) ส่วนไตรมาส
ที่ 4 ยังไม่สามารถสรุปผลๆได้เพราะระยะเวลาสิ้นสุดการจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้
โครงการผลิตบัณฑิต 114 โครงการ ซึ่งดาเนินการไปแล้วมากกว่า 50%
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 6 โครงการ
โครงการบริการวิชาการ 22 โครงการ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ เสนอว่า เอกสารหมายเลข 10.8 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมาย จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่ผลยังไม่บรรลุ น่าจะใส่ข้อมูลผิด
ประธานที่ประชุมรับทราบแล้วแจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ นชอบตารางสรุ ป ตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก (KPI) ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมและค่ า
เป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557)
ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมายประจาปีงบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558)
4.11 การประเมินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดประเมินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่ว นรับผิ ดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มี 4
แผนงาน คือ
1) รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) อนุรักษ์ส่งเสริมและการพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการทุกท่านพิจารณา ประเด็น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัว ชี้วัดตามยุ ทธศาสตร์ ก ารปฏิบั ติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนาไปปรับปรุ งและพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ เสนอว่า ในประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีเป้าประสงค์คือ บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล คณะทาได้ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดหรือไม่ คณะต้องพิจารณาตัวชี้วัดกาหนดตัวชี้วัดใหม่อีกครั้ง
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 การพัฒนาบุคลากร คณะมี
จุดประสงค์หลั กในการที่จะพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานและการ
บริการในปี พ.ศ. 2558 และจะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเป็น
การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 การพัฒนางานวิจัย คณะได้มีการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์
ให้ทาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข้ อ ที่ 4 การบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คมและสื บ สานโครงการใน
พระราชดาริ คณะและสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมโครงการในพระราชดาริ โดยภาควิชาสังคมศาสตร์และสาขาวิชาใน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปได้ว่า การประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแต่ละโครงการที่แต่ละสาขาวิชารับผิดชอบสามารถดาเนินการประเมินความสาเร็จได้ แต่การกาหนด
ตัวบ่งชี้หรือเป้าหมายของโครงการแตกต่างกัน ส่วนประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ งชี้ของแผนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ) ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะ
ให้ปรับ การกาหนดตัวบ่งชี้ของแผนโครงการบริการวิชาการแก่ สังคมให้ชัดเจน สามารถประเมินความสาเร็จ
ของแผนได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะให้คณะจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีในลักษณะของ
การบูรณาการสาขาวิชาที่ร่ว มมือกันจัดกิจกรรมบริการวิช าการตามความต้องการของชุมชนเดียวกัน เช่น
ชุมชนเทศบาลตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะได้ไปศึกษาดูงาน สารวจความต้องการของ
ชุมชนไว้แล้ว
ข้อเสนอแนะอีกประเด็นหนึ่งคือ คณะควรมุ่งเน้นให้แต่ละสาขาวิชาที่จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมได้มีการบูรณาการการอบรมให้ความรู้กับการทาวิ จัยซึ่งแต่ละสาขาวิชานั้นยังไม่ได้มุ่งเน้นใน
ด้านนี้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้การนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงควรมีการทาวิจัยไป
พร้อมกับ การจัดทาโครงการบริการวิชาการ ซึ่งผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
ต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า งบประมาณที่ใช้จัด
ประกวด แข่ ง ขั น ผลงานด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ ประเทศนั้ น ใน
ปีงบประมาณ 2558 คณะไม่ได้จัดสรรให้สาขาวิชา คณะบริหารจัดการเป็นงบกลางอยู่ที่คณะแล้วให้สาขาวิชา
ต่างๆมีส่ว นร่ วมในการจัดกิจกรรม แต่ในปี งบประมาณ 2559 คณะจัดสรรให้ สาขาวิชาต่างๆ ไม่ได้รวมไว้
ส่วนกลาง จึงได้มีการปรึกษาหารือกับสาขาวิชาต่างๆ และมีความเห็นว่าควรจัดสรรแบบในปีงบประมาณ
2558 คือ เป็นงบกลางอยู่ที่คณะแล้วให้สาขาวิชาต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ประธานที่ประชุม เห็นชอบและแจ้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
คณะมีการบริหารที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรงตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 7 นาคณะเข้าสู่สากล
คณะมีการทาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่าง
นักศึกษาตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ แต่ตัวชี้วัดที่คณะยังดาเนินการไม่สาเร็จคือ การพัฒนาWebsite ของคณะเป็น
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ ปุ่น ตอนนี้ดาเนินการได้เพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ประธานที่ป ระชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาคุณภาพ
บัณฑิต เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งหมด 96 โครงการ โดยในกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาวะคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในปี 2559 เสนอแนวคิดให้มีการออกแบบธง
ประจาสาขาวิชา พร้อมอธิบายลักษณะด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรทั้งสายผู้สอน และ
สายสนับสนุน มีศักยภาพคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จานวน 8 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย เป้าประสงค์ที่ 3 งานวิจัยมีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น และสามารถบูรราการกับการเรียนการสอน และพัฒนาสังคม จานวน 4 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการสู่สังคม เป้าประสงค์ที่ 4 การบริการวิชาการสู่
สังคม สร้างเครือข่ายชุ มชนและท้องถิ่น และสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้ และ
เป้าประสงค์ที่ 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้รับการสืบสาน เผยแพร่ และเรียนรู้ จานวน 22
โครงการ โดยคณะเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เผยแพร่ สืบสานโครงการพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 6 ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น, ไทย, สากล ได้รับการอนุรักษ์ เรียนรู้ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จานวน 3 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ เป้าประสงค์ที่ 7 การบริหาร
คณะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จานวน 19 โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 นาคณะเข้าสู่สากล เป้าประสงค์ที่ 8 แสวงหาความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในด้านการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม บริหาร และกิจกรรมพัฒนานักศึ กษา
จานวน 6 โครงการ โดยตัวชี้วัดที่ 7.10 Website ของคณะ ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ตอนนี้ดาเนินการได้เพียง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นรับทราบประเมินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558ในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 8/2558 ในวั นพุ ธที่
19 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 กิจกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมเรื่องงานกิจการ
นักศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2558 และกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยทั้ง 2 กิจกรรมจัดที่หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
5.3 อาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิจัย
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงอาจารย์ที่ผีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และได้รับรางวัล ดังนี้
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557
อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557

อาจารย์คมกริช บุญเขียว รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม รับรางวัลนักวิจัยท้องถิ่นดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

