รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2556
วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. – 14.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.กันยา
6. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
9. นายวิบูลย์
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
กองสูงเนิน
ศรีทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศรีโสภณ
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.ชัยพัฒน์
2. นางมัทนา
3. ดร.สุรพล

ทรัพย์เที่ยง
ศุภนาคร
เคยบรรจง

ไปต่างประเทศ
ติดราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งเวลาการประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ
สาขาวิชา และภาควิชา ทั้งภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา ต้องทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจ รวมถึงแรงทรัพย์ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การจัดทาการประกันคุณภาพสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้ง
ต้องขอขอบคุณ และให้กาลังใจหัวหน้าภาควิชาทั้งสองภาควิชาเป็นอย่างยิ่ง
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1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป.
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3)
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศ เรื่อ ง เปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การศึ ก ษา กศ.บป. ประจ าภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) ดังนี้
- 22 – 23 มิถุนายน 2556 หยุดการเรียนการสอน
- 6 – 7 กรกฎาคม 2556 หยุดการเรียนการสอน(ซ้อมรับปริญญา)
- 14 กรกฎาคม 2556 วันสุ ดท้ายของการยกเลิกวิช าเรียน และ วันสุดท้ายของการเรียน
การสอน
- 14 กรกฎาคม 2556 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I(ร) ภาคการศึกษาที่ 2/2555
- 20 – 21 และ 27 กรกฎาคม 2556 สอบปลายภาค
- 2 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
จากปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการประชุมกรรมการประจาคณะเพื่ออนุมัติผล
การเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ประธานที่ประชุมจึงแจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า ในเดือนกรกฎาคม ไม่มีการประชุมกรรมการประจาคณะ และจะไปประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม
2556 ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555
ประธานที่ประชุมแจ้ง รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี ในส่วนของ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รอบปีงบประมาณ 2555 ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของคณบดี ดังนี้
1) ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ถื อ เป็ น คณะดั้ ง เดิ ม ของ
มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมานาน ถือได้ว่าประสบความสาเร็จและมีความพร้อมใน
การจั ด การศึ ก ษา ดู ไ ด้ จ ากการขยายหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ พ บว่ า มี แ ผน
ที่จะจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น หากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะทาการศึกษาวิจัย
ความเป็นไปได้เพื่อวางแผนเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและคณะ
มีความพร้อม อาจเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้
อีกทางหนึ่ง
2) ด้านการวิจัย แม้จานวนงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี 2555 จะมี
จานวน 24 โครงการ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ทุกโครงการเป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและเป็นการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด จานวน 19 โครงการ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของเงินสนับสนุนการวิจัย พบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเงิน สนับสนุน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เฉลี่ย 4,000 บาทต่อ
อาจารย์ 1 คน (ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณรองรับให้อาจารย์คนละ 10,000 บาทแล้ว) โดยไม่มีงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จานวนอาจารย์ที่มีงานวิจัยตามรายงาน มีเพียง 24 คน (คิดเป็นร้อยละ
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40) ซึ่ง เป็ น สั ดส่ ว นที่ ยั งต่ าอยู่ จ าเป็ น ต้องเร่ง กากั บ สนับสนุนให้ อาจารย์ส ร้ างสรรค์ ผ ลงานวิ จัยที่ มีคุณ ภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพราะมีความจาเป็นต่อการผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยการประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นประตูสาคัญทางหนึ่ง เพิ่มเติมจากการดาเนินการ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองโดยตรง
3) ด้านการบริหาร
3.1 อาจารย์ ประเด็นที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเร่งวางแผนเพื่อปรับปรุง
โดยเร็วคือ คุณภาพของคณาจารย์ ทั้งในด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 10 คน (ร้อยละ 17) รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน
(ร้อยละ 22) และในปีงบประมาณ 2555 อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 3 คน (ร้อยละ 5) ประเด็นนี้ถือ
เป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง เพราะจะส่งผลโดยตรงกับการดาเนินพันธกิจด้านต่างๆ แม้ว่า มหาวิทยาลัยจะมีนโยบายใน
เรื่องนี้แล้วก็ตาม แต่การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเป็ นเรื่องที่จาเป็น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งของไทยและต่างประเทศ เป็นแนวทางที่ดีทางหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุน ให้การพัฒนา
คุณภาพของอาจารย์ประสบความสาเร็จได้
3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 89.45 ของงบประมาณที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาไป
พร้ อ มกั บ ผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และการบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง อยู่
ในระดับที่ดี ก็ตาม แต่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจจาเป็นต้องพิจารณาทบทวนการจัดทาแผนงานและ
งบประมาณ ทั้งในประเด็นความเหมาะสมของงบประมาณที่ขอตั้ง และการจัดทาแผนงานตลอดจนการกาหนด
เป้าหมายของการบรรลุตัวชี้วัดที่มีความท้าทายให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคณะต่อไป
1.3 รายงานติดตามการใช้งบประมาณ ประจาเดือนมิถุนายน 2556
รายละเอียดของการใช้งบประมาณ ทั้งในด้านงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
บกศ. และ กศ.บป. ในเดือนมิถุนายน มีรายงานการใช้งบประมาณ เพิ่มเงินจากเดือนพฤษภาคม ตามรายละเอียด
ในเอกสารหมายเลข 3 - 5
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) จานวน 18 รายวิชา X (ขส) จานวน 15 คน และ I (ร) จานวน 41
คน รวม 56 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ อนุมัติการการขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส)
และ เกรด I (ร) ของอาจารย์ผู้สอน แต่ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ การแก้ไขผลการเรียน X (ขส)
และ I (ร) ของ Mr.James Pridmore ว่าถูกต้องหรือไม่ระหว่างผลบวกของคะแนน และช่วงการให้คะแนน
4.2 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1) ดร.กัล ยา สุว รรณกายี ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมรายวิช า กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษาที่ 1/2555 นักศึกษาภาคปกติ นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงค์ เนื่องจากนักศึกษาไม่มีรายชื่อในใบ
ส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียน นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงค์ ซึ่งมีเป็นผลการเรียนเป็น B
2) อาจารย์นันทวัฒ ไกรเสม ขอแก้ไขผลการเรียนนายปริญญา ผลเพิ่ม นักศึกษา โครงการ
นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รายวิชา กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
เนื่องอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนนักศึกษาตกหล่น จึงขอส่งผลการเรียน เป็น B
3) อาจารย์James Pridmore ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา Writing Strategies in
English ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เนื่องจาก รวมผลคะแนนของนางสาวกนกวรรณ บัณฑิต ในคะแนนระหว่าง
ภาคผิดพลาด จึงทาให้ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงจาก C เป็น C+
4) อาจารย์Patrick Duclou ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
นักศึกษาหมู่เรียน 531155301 เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนใส่ผลคะแนนไม่ครบถ้วน จึงขอแก้ไขผลการเรียนโดย
ปรับช่วงการให้คะแนน ดังนี้ การทดสอบ 40 คะแนน ,สอบกลางภาค 30 คะแนน, สอบปลายภาค 30 คะแนน
รวม 100 คะแนน
5) อาจารย์ Thomas ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนางสาวแคทริยา จันทโรจน์ เนื่องจากส่งผลการเรียนนักศึกษา X แต่ภายหลัง
ได้ตรวจสอบแล้วพบใบผลคะแนนสอบของนักศึกษาจึงขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา จาก X เป็น C +
6) อาจารย์ Thomas ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนายกันต์ตินันท์ กลิ่นสอาด เนื่องจากส่งผลการเรียนนักศึกษา X แต่ภายหลัง
ได้ตรวจสอบแล้วพบใบผลคะแนนสอบของนักศึกษาจึงขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา จาก X เป็น C +
7) ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา การปริหารทรัพยากร
มนุษย์และจริยธรรม ภาคการศึกษา 2/2554 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้า
ไม่มีชื่อในใบส่ งผลการเรี ยน จ านวน 4 คน ดังนี้ นางปาริช าติ รักมีศรี ประสพบุญ ได้ผ ลการเรียน B,
นายวุฒิกร ลือพืช ได้ผลการเรียน B, นายอภิศักดิ์ ตู้แก้ว ได้ผลการเรียน B,นายธาตรี อยู่อ่อน ได้ผลการเรียน B
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ทั้ง 7 รายการ
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 61 หมู่เรียน และผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่
2/2554 จานวน 1 หมู่เรียน
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและมติ เห็ น ชอบผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
4.4 หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ) อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประธานที่ประชุมขอให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ) ของอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
แล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) แก้ไขหน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตร ให้ตัดข้อความ ความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ออก เพราะยังไม่ได้เข้าสภาวิชาการ
2) หน้าที่ 3 และหน้าที่ 18 ตรวจสอบความถูกต้องวุฒิการศึกษา นายบุญเลิศ ขุนณรงค์
3) ตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินการเรียนการสอน ในข้อ 2.1.1 หน้า 10
4) ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณตามแผน ข้อ 2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลว่า
ถูกต้อง หรือไม่ ศูนย์ได้รับงบประมาณดังกล่าวหรือไม่
5) ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือนอาจารย์ในแต่ละปีงบประมาณว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่
6) นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรใส่ในรายชื่ออาจารย์ประจาด้วย
7) ตัดชื่อนางสาวอรอุมา เปรมปรี ออกจากอาจารย์ประจา
8) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง ตาราง การเว้นวรรค ย่อหน้า ให้ถูกต้อง
9) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การสะกด ต่างๆ
4.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
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มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์แล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าที่ 2 สถานภาพของหลักสูตร
2) นาชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรใส่ในอาจารย์ผู้สอนด้วย
3) ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง ตาราง การเว้นวรรค ย่อหน้า ให้ถูกต้อง
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การสะกด ต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 14.40 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

