รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2557
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.40 – 14.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์ญาณเทพ
6. ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
9. นางมัทนา
10. นายวิบูลย์
11. ดร.สุรพล
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
อารมย์อุ่น
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 13.40น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน
กันยายน 2557
ประธานที่ประชุม แจ้ง ที่ประชุม รายละเอียด กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2557 ดังนี้
1) วั นที่ 22 สิ งหาคม 2557 คณบดี รั บ โล่ เ กี ยรติ ย ศศิษ ย์ เ ก่ าดี เ ด่ น ประจาปี ๒๕๕๗ ณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
2) วันที่ 3 กันยายน 2557 การแข่งขันความรู้เรื่องอาเซียน ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ม.ราช
ภัฏเทพสตรีเวลา 13.00-16.30 น.
3) วันที่ 4 กันยายน 2557 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม E-Teacher ณ อาคาร 16
ชั้น 5 ม.ราชภัฏเทพสตรี
4) วันที่ 10 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมหัวหน้าภาค และหัวหน้า
สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูงทอง

5) วันที่ 11 กันยายน 2557 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ หอประชุม 2 เวลา 08.30 –
11.00 น.
6) วันที่ 11 กันยายน 2557 ม.ราชภัฏเทพสตรีให้การต้อนรับคณาจารย์จาก ม.จาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ อาคารเทพธานีเพลส
7) วันที่ 18 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมหัวหน้าภาค และหัวหน้า
สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูงทอง
8) วันที่ 19 กันยายน 2557 งานวันสถาปนามหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ณ หอประชุม 2 เวลา
08.49 – 11.49 น.
9) วันที่ 24 กันยายน 2557 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจาปี 2557 ณ หอประชุม 2 เวลา 17.00 น.
เป็นต้นไป
10) วันที่ 24 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเรื่องกิจกรรม
รับน้อง ณ ห้อง 2/207 เวลา 13.00 น.
11) วันที่ 25 กันยายน 2557 ประชุมงานกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ห้องยูงทอง เวลา 15.30 น.
1.2 ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชา จาก ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง เป็น อาจารย์
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น และคณะฯจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
1.3 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 ที่ ม.ราชภัฏเทพสตรี
ได้รับจัดสรร จาแนกตามผลผลิต/โครงการ และหน่วยงาน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับจัดสรร จาแนกตามผลผลิต/โครงการ และหน่วยงาน โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 8,300,910 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2
1.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอีย ดการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี
2558 ให้แก่ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา สานักงานคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ยอดรวม จานวน 8,300,910 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 3
1.5 การหยุดการเรียนการสอนในช่วงสอบกลางภาค
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดบันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ
เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนในช่วงสอบกลางภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 โดยนักศึกษาชั้นปีที่
1 – 3 อยู่ในช่วงสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2557 ที่ต้องหยุดการเรียนการสอน เพราะต้องจัด
สถานที่สอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5
1.6 เรื่องโครงการการบริการวิชาการของชุมชน ปีการศึกษา 2557
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาโครงการบริการวิชาการ ที่ได้มาจากผลการ
สารวจความต้องการจัดบริการวิชาการของนักศึกษาและรายงานผลการสารวจความต้องการรับบริการวิชาการ

ของชุมชน โดยแต่ละสาขารับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนออกมาจานวน 22 โครงการ ดังในรายละเอียดเอกสารหมายเลข 15 ในการจัดกิจกรรม
บริการวิชา สาขาวิชาได้เล็งเห็นความสาคัญและความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและองค์กรในชุมชนอย่างแท้จริง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2557 วั นพุธ ที่
27 สิงหาคม 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2557 วั น พุ ธ ที่
27 สิงหาคม 2557 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ลาดับที่ 5
5. อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี
ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนคณาจารย์
แก้ไขเป็น
5. อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
หน้า 4 นายอภิชาต เกิดทวี แก้ไขเป็น นายอภิชาติ เกิดทวี
หน้า 5 คุณวุฒิสาขาวิชาของนางสาวศศิวิมล สุทธิสาร แก้ไขเป็น ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และแก้ไขปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น พ.ศ. 2547
หน้า 9 ข้อ 4.4 ศูนย์การศึกษาอาเภอเดิมบางนางนวช แก้ไขเป็น ศูนย์การศึกษาอาเภอ
เดิมบางนางบวช
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุม แจ้ง รายงานงบประมาณคงเหลือ ประจาปีงบประมาณ 2557 โดย
งบประมาณแผ่นดินทาการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบ บกศ. กาลังดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเนื่องจากมี
กิจกรรมที่กันเงินงบประมาณไว้ และบางรายการไม่ได้ใช้งบประมาณเนื่องจากไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ได้เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติครุภัณฑ์
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เสนอให้ติดตามดูแลโครงการ
จัดตั้งศูนย์อาเซียน ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการหรือไม่ในปีต่อไป เพื่อให้เห็นการพัฒนา
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี
2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น ยอดรวมเงิน ยอดจ่ายแล้ว ยอดคงเหลือ ไม่สอดคล้องกัน
มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสรุปรายงาน
การเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกครั้ง และจะแนบรายละเอียด
งบประมาณที่ไม่ตรงกันมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2556 และนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์ การศึกษา
อาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
4) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 32 รายวิชา
5) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
6) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้ อ น ปี ก ารศึ กษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา
7) ผลการเรี ย นนั กศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
8) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
4.3 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียน ของ อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
รายวิชา 2102002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขผลการเรี ย นรายวิชา 2102002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของ นายสันติกร คณะหาญ รหัส 54234700125 เกรด D+
4.4 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร) ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 12 – 15
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 9 รายวิชา 19 คน อนุมัติการแก้ไข
ผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 40 รายวิชา 92 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง

5.2 การประเมินผลการสอนของพนักงานสายผู้สอน
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เสนอว่า อาจารย์ที่มีผล
การประเมินการสอนไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือคะแนนต่าในบางรายวิชา คณะฯ จะมีมาตรการในการแก้ไ ขปัญหา
อย่างไร เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเป็นปีแห่งการพัฒนา
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชี้แจงว่า บางทีผลคะแนนที่
ออกมาส่วนหนึ่งเชื่อถือได้ อีกส่วนหนึ่งเชื่อถือไม่ได้ เพราะนักศึกษาบางคนตอบไม่ตรงในการตอบแบบสอบถาม
แต่ละข้อ เนื่องจากไม่เข้าเรียนครบกาหนดเวลา
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้แล้วในกรณีของ อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และได้มอบหัวหน้าสาขาวิชาดาเนินการเบื้องต้นแล้วหนึ่งครั้ง ยังไม่มีความ
คืบหน้า โดยในครั้งนี้มอบอาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หาแนวทางแก้ไข โดยสอบถาม
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ เป็นผู้สอน และให้อาจารย์กฤษฎางค์ ไวยนันท์
เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องการเรียนการสอน
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
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