รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2558
วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 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. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
13. นางภัคจิรา
แท่นทอง
14. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

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

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่
นักวิจัยดีเด่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 5 ท่าน คือ
1) รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557
2) รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557
3) อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2557 ติดภารกิจไม่สามารถมารับมอบเกียรติบัตร
4) อาจารย์คมกริช บุญเขียว รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
5) ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม รับรางวัลนักวิจัยท้องถิ่นดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2557
รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก กล่าวขอบคุณคณะที่มอบรางวั ลนี้ให้ และฝากข้อคิดเรื่ององค์
ความรู้ทางสังคมศาสตร์ด้านใหม่ควรตรวจสอบและเชื่อถือได้ เพื่อจะได้เป็นสถาบันที่พัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
และผมจะทาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด

ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม กล่าวว่า ตนเองทาวิจัยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น
เวลา 8 ปี มาบรรจุที่ม.ราชภัฏเทพสตรี เมื่อพ.ศ. 2538 เริ่มทางานวิจัย พ.ศ. 2539 และภาพรวมของงานวิจัย
ทั้งหมดเป็น งานวิจัยท้องถิ่น ซึ่งได้เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย และได้ผลักดันอาจารย์
รุ่นใหม่ให้ทาวิจัยมากขึ้น
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2558
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม 2 ม.ราชภัฏเทพสตรี
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2558 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี
2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 อบรมหลั กสู ตรเทคนิคการออกข้อสอบสาหรับบุคลากรสาย
วิชาการ ณ ห้อง 19/301 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปี 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง
1.2 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
7/2558
ประธานที่ ประชุ มแจ้ งที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
ที่ ว 182/2558 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่
24 กรกฎาคม 2558 สภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.6 พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บั ณฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มติสภามหาวิทยาลัย
1) อนุมัติการขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจาภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2558
2) มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
และปรับแก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3) มอบมหาวิ ทยาลั ย ฯ ตรวจสอบคุ ณวุ ฒิ อ าจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร ล าดับ ที่ 3 ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4) ขอให้มหาวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะคุณภาพ
อาจารย์ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกัน
ตามข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ระเบี ย บวาระที่ 4.2 พิ จารณาอนุ มั ติก ารขอปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการขอปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผล
การเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2558 วั นพุธ ที่
22 กรกฎาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2558 วั น พุ ธ ที่
22 กรกฎาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่ ทบ.ดบ.121/2558 วันที่ 3 สิงหาคม เรื่อง ขออนุญาต
เปิดการจัดการเรียนการสอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ
บางส่วน เรียนในและนอกที่ตั้ง (60 – 40) ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจาหลักสูตร
ร่วมกันตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบ การขออนุ ญ าตเปิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี และนาส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 ขออนุมัติศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ป ระชุม พิจ ารณาศักยภาพอาจารย์พิ เศษ นายฐิ ตินั นท์ สิ งหา
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ปริ ญ ญาโท นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เนื่ อ งจากหน่ ว ยจัด การศึก ษานอกที่ ตั้ง ม.ราชภัฏ เทพสตรี อ.เดิ ม บางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนจากอาจารย์ชัยรัจน์ มาตยานุมัตย์ เป็น นายฐิตินันท์ สิงหา สอนรายวิชา
กฎหมายพิจารณาความอาญา จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
มติที่ประชุม อนุมัติ นายฐิตินันท์ สิงหา เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา กฎหมายพิจารณา
ความอาญา ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
4.3 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่ส อนนักศึกษาภาค กศ.บป.
ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่
1/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

1) รายชื่อและรายวิช าที่ส อนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 69 รายวิชา ผู้สอน 50 คน
2) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา ผู้สอน 1 คน
3) รายชื่อและรายวิช าที่ส อนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 4 รายวิชา ผู้สอน 4 คน
4) รายชื่อและรายวิช าที่ส อนนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตงั้ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 5 รายวิชา ผู้สอน 5 คน
4.4 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 7 รายวิชา 26 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 9 รายวิชา 19 คน

4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ 2557
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้งรายละเอียด ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.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 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7)
3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 23 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.1 – 7.2)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.3)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.3)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.3)

4.6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558ฯ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ในปีงบประมาณ 2558 มีการติดตามการใช้งบประมาณรวดเร็วขึ้น มีการจัดกิจกรรมได้
ใกล้เคียงไตรมาสที่กาหนดไว้มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ช่วยชี้แนะข้อแนะนาต่างๆใน
การบริหารจัดการงบประมาณ สาขาวิชาที่ใช้งบประมาณตามเวลาที่กาหนด คือสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ถือว่าเป็นสาขาที่บริหารจัดการงบประมาณดีเด่นประจาปี 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณคงเหลือ
269,337.30 บาท
2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
งบประมาณคงเหลือ
42,500 บาท
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณคงเหลือ
20,841 บาท
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
45,000 บาท
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
60,039 บาท
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งบประมาณคงเหลือ
140,000 บาท
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
130,000 บาท
8) สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณคงเหลือ
39,110 บาท
9) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
158,000 บาท
10) ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
100 บาท
11) สาขาวิชาภาษาจีน
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
12) งานกิจการนักศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
47,858 บาท
13) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณคงเหลือ 0
บาท
14) สาขาวิชาศิลปกรรม
งบประมาณคงเหลือ
89,000 บาท
15) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณคงเหลือ
101,970 บาท
16) ภาควิชามนุษยศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
6,140 บาท
17) งานวิชาการ
งบประมาณคงเหลือ
45,146 บาท
รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 8 – 8.17
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 9/2558 ในวั นพุ ธที่
23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

