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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์สุธินี
6. อาจารย์ ดร.สมชาย

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
วัชรปัญญาวงศ์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
2. นางภัคจิรา

ทรัพย์รวงทอง ติดสอนชดเชย
แท่นทอง
ติดภารกิจ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
8. อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
9. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
10. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
11. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
12. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
13. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
14. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
16. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
18. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจัดสรรงบประมาณสาหรับทาวิจัยเพื่อพันนากระบวนการเรียนรู้
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกท่าน สาหรับทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องละ 3,500 บาท ซึ่งอาจารย์
สามารถทาวิจั ย เพื่อพัฒ นาการเรี ยนการสอนได้ปี ล ะ 2 เรื่อง ขณะนี้มีอาจารย์เ สนองานวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและได้ทาสัญญาแล้ว จานวน 12 เรื่อง
1.2 การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
ปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–
วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (International Conference of HUSOC Network) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัย และมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เป็นประจาทุกปี
ส าหรั บ ปี ง บประมาณ 2560 จั ด เป็ นครั้ง ที่ 10 ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งราย เมื่ อวั น ที่ 2 – 3
กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีอาจารย์ไปนาเสนอผลงานวิจัยแล้ว 3 เรื่อง ได้แก่
1. Development of Chinese Leaning Skills โดย อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์ อาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว
และ อาจารย์ Xu jinmei
2. The Development of Schools and the Quality of the
Teachers’ Lives under Local Administrative Organization in Thailand โดย รศ.ดร.สรายุทธ
เสงี่ยม อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
3. Participation of People in Community Environmental
Management of Khaosamyod Town Municipality, Muang District, Lopburi Province โดย
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
สาหรับการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 จะจัดที่
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม่ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แต่ต้องจัดส่ งงานวิจัยล่ วงหน้า
ประมาณเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นาเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วย วาจา หรือ โปสเตอร์
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2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในฐานะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้รับสิทธิ์ใน
การยกเว้นค่าลงทะเบียนสาหรับงานวิจัย 5 เรื่องแรก
อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ชี้แจงว่า ขอ
แก้ไขชื่อผู้จัดทาจาก อาจารย์ Xu Jinmei เป็น นายภูเทพ ประภากร
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น แจ้ ง ให้ ทราบว่ า การได้เข้ าร่ ว มประชุ มสั ม มนาวิ ช าการในครั้ งนี้ คณะมนุษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ได้เข้าเป็นสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยแล้ว ซึ่งถ้าหากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ก็สามารถ
จัดการประชุมได้ เพราะจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติ
1.3 การติ ดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนธั นวาคม 2559มกราคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้มีก ารกากับติ ดตามการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณปี 2560 เดือ น
ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการ 10 โครงการ
รัฐประศาสนศาสตร์
ดาเนินการ 6 โครงการ
ภาษาไทย
ดาเนินการ 2 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ดาเนินการ 3 โครงการ
ภาษาจีน
ดาเนินการ 5 โครงการ
งานกิจการนักศึกษา
ดาเนินการ 2 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
เริ่มดาเนินการ 4 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เริ่มดาเนินการ 6 โครงการ
การปกครองท้องถิ่น
ดาเนินการ 4 โครงการ
ดนตรีศึกษา
ดาเนินการ 2 โครงการ
สังคมศึกษา
เริ่มดาเนินการ 4 โครงการ
นิติศาสตร์
ดาเนินการ 4 โครงการ
ศิลปกรรม
เริ่มดาเนินการ 4 โครงการ
ภาษาญี่ปุ่น
ดาเนินการ 5 โครงการ
งานวิชาการ
ดาเนินการ 7 โครงการ
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1.4 โครงการพันนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศสาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 เป็นงบประมาณที่อยู่ในงานอาเซียน จะส่งเอกสารสารวจให้นักศึกษาลงชื่อเข้าร่วมโครงการ
- ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาวิชาเอก ภาษาจี น ภาษาญี่ปุ่น ศิลปกรรม
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น สังคมศึกษา ภาษาไทย และดนตรีศึกษา
- ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น สาหรับนักศึกษาวิช าเอก ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ค.บ. และภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1.5 งาน “96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “อาเซียนศึกษาสู่มาตรฐานสากล”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 9 เวลา 12.30 – 16.00 น. โดยให้หัวหน้าสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมรับฟังสัมมนาทุกคนตามที่นั่งที่กาหนด และให้หัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านช่วยคิด
คาถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยกเว้น อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ มีหน้าที่พิธีกรของ
กิจกรรม และอาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ มีหน้าที่รับลงทะเบียน และหัวหน้าสาขาวิชาสั งคม
ศึกษา ดนตรีศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. และภาษาไทย ให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสาขาวิชาละ 10 คน และ
พร้อมเข้าห้องประชุมได้ภายในเวลา 12.30 น. ตามที่นั่งที่กาหนด
1.6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า งาน
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทาบันทึกข้อความติดตามทวงถามผู้ที่ยังไม่ส่ง มคอ.3
และ มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ มคอ. 3 ภาคการศึกษา 2/2559 ขอความร่วมมือจาก
หัวหน้าสาขาวิชาช่วยติดตามอาจารย์ในสาขาวิชาในการส่ง มคอ.3 และ มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่
1/2559 และ มคอ. 3 ภาคการศึกษา 2/2559 ด้วย
1.7 โครงการพันนาบุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2560
ณ เกาะกูด จ.ตราด จึงจะมีการจัดประชุมก่อนจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยให้หัวหน้า
สาขาวิชาคิดว่าจะพัฒนาการเรียนการสอนในด้านใด จะจัดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อวาง
แผนการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอนแบบใหม่ เป็นต้น
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1.8 สรุ ปการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
(ระบบโควตา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า กอง
บริการการศึกษา ได้ส่งเอกสารสรุป การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
(ระบบโควตา) ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาจีน
จานวน 7 คน
ภาษาญี่ปุ่น
จานวน 6 คน
ภาษาอังกฤษ
จานวน 24 คน
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งดรับนักศึกษา
ศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
งดรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 31 คน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
นิติศาสตร์
จานวน 17 คน
รวม

จานวน 85 คน

1.9 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2560 โดยมีมติที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา
มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการ โดยใช้ทุกคณะร่วมดาเนินการด้วย ให้ส่งมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้หัวหน้า
สาขาวิชาจัดทาแผนการรับนักศึกษา โดยใช้กลยุทธ หรือวิธีการอย่างไรในการลดความเสี่ยง และแก้ไข
ปัญหาในเรื่องการหาวิธีดาเนินการให้ได้จานวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ส่งภายในวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เฉพาะสาขาวิชาที่มีจานวน
นักศึกษาที่ไม่เป็นตามแผน
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1.10 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
อาจารย์ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า การ
ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ พิ จ ารณาของดรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีมติสภามหาวิทยาลัย คือ
เห็นชอบงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1.11 แผนดาเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
คณะกรรมการการจั ดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ว างแผนดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1 ธ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอน
26 ม.ค. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการดาเนินงาน
30 ม.ค. 60 กรรมการส่งสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อมกับ
ศตวรรษที่ 21
2 ก.พ. 60
ประชุมสังเคราะห์ความรู้
17 ก.พ. 60 ประชุมสังเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
1-3 มี.ค. 60 สัมมนาการจัดการความรู้ ณ เกาะกูด จ.ตราด
เม.ย. 60
จัดทาเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
พ.ค. 60
จัดกิจกรรมวิพากษ์คู่มือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มิ.ย. 60
เผยแพร่และนาไปใช้
1.12 แผนดาเนินงานการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านงานวิจัย (การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน)
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
คณะกรรมการการจั ด การความรู้ ด้ า นงานวิ จั ย ได้ ว างแผนด าเนิ น งานการจั ด การความรู้ คณะ

7
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 KM ด้านงานวิจัย (การเขียนโครงการวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน) ดังนี้
1 ธ.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย
26 ม.ค. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมและแนวทางการดาเนินงาน
21 ก.พ. 60 เชิ ญ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ใ นการได้ ทุ น วิ จั ย เชิ ญ รศ.ดร.กาสั ก
เต๊ะขันหมาก เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
28 ก.พ. 60 เชิญผู้ที่มีความรู้ในการได้ทุนวิจัย เชิญ อาจารย์ ดร.กันยา
กองสูงเนิน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
21 มี.ค. 60 เชิ ญ อาจารย์ ที่ ไ ปอบรมหลั ก สู ต รลู ก ไก่ มาแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
28 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัย เพื่อจัดทา
คู่มือด้านงานวิจัย เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เม.ย. 60
รวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
พ.ค. 60
นาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
มิ.ย. 60
จัดเก็บเป็นระบบและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
1.13 กิจกรรมการประกวดศิลปวันนธรรมสร้างสรรค์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดกิจโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในงานสถาปนา
96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. โครงการประกวดร้องเพลงหมู่ เพลงมหาวิทยาลัย เวลา 8.30 น. ณ
หอประชุม 1
2. การประกวดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานงานของพ่อ”
เวลา 12.00 น. – 15.00 น. ณ บริเวณหอประชุม 1 หน้าอาคารคหกรรม
3. การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
ณ ลานสักข้างหอประชุม 1 หน้าอาคารคหกรรม
อาจารย์ ดร.สมชาย วั ช รปั ญ ญาวงศ์ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) แจ้งที่ประชุมว่า อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝากติดตามทวงถามในเรื่องการส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ ทั้ง 3 กิจกรรม สาขาวิชา
ที่ยังไม่ส่ง คือ
1. สาขาวิชานิติศาสตร์
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
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3. สาขาวิชาภาษาไทย
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ให้หัวหน้าสาขาวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 ที่คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง
1.14 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง การยกเว้ น ค่ า บ ารุ ง
การศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่มีความสามารถและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า มี
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง การยกเว้ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาสาหรับนักศึกษา ภาคปกติ ที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ ที่มีความสามารถ และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
1. นักศึกษาทีเ่ ป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะได้รับการ
ยกเว้นค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ จ ะได้ รั บ การยกเว้ น เงิ น ค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ ได้คะแนนผลการเรียน 4.00 เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด แข่งขัน
และได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ หรื อ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 หรื อ รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ในการแข่ ง ขั น
ระดับประเทศ
3. การประเมินเพื่อการยกเว้นเงินค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้ดาเนินการ ตามประกาศ
นักศึกษาในสาขาวิชาใดมีคุณสมบัติดังกล่ าว ให้ติดต่อดาเนินการที่กอง
พัฒนานักศึกษา และแนบเอกสารหลักฐาน ยื่นที่กองพัฒนานักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
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หน้าที่ 5 ข้อ 3.3 คาว่า “Gad” เป็น “Gat”
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 3 คาว่า “ที่ผ่านมากการสอน” เป็น “ที่ผ่านมาการสอน”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดการเรียนการสอนให้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และ อ.ดร.อริษา
ลิ้มกิติศุภสิน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วว่า ทุกสาขาวิชาไม่มีรายวิชาที่จะให้อาจารย์ทั้งสอง
ท่านสอน เนื่ องจากเป็ นวิชากลุ่ มเฉพาะประกอบกับอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ดังนั้นการจัดรายวิชาให้กับอาจารย์แต่ละท่านนั้น สาขาวิชาจะ
พิจารณาจัดให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นๆ ก่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อนักศึกษาในการไม่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านไปพัฒนาหรือเข้ารับการอบรม
ด้านการจั ด การเรี ย นการสอน หรื อด้านการวั ดและประเมินผล จึง จะพิจ ารณาจัดรายวิช าให้ กั บ
อาจารย์ทั้ง 2 ท่านต่อไป และให้คณะทาหนังสือแจ้งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แจ้ งมติ การประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลในมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
เทพสตรี
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ได้มีการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 มีระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า มีระยะเวลาของสัญญาจ้างจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคล
นั้นมีอายุครบ 60 ปี ของอาจารย์จานวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ โดยให้คณะจัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐานตามมติที่ประชุม
จานวน 4 ข้อ ดังนี้
1. จั ด ท าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี
2. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อขอข้อมูลแผนความต้องการบุคลากรจาก
ประธานสาขา และความเห็นของคณบดี
3. ข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
สูงกว่า

10
4. ผลงานวิ ช าการตามข้อ บังคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี ว่า ด้ว ยการ
กาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละราย
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณาข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์
ศรีทอง ดังนี้
1. จั ด ท าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชุดปัจ จุบันเริ่ม
ปฏิบั ติห น้ าที่ เมื่อวัน ที่ 19 มีน าคม 2559 ดังนั้นจึงมีข้ อมูล ผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลังเพียง 3 รอบประเมิน และให้ใช้ข้อมูลจากบัญชีรายละเอียด
ให้ พ นั กงานในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาได้ รับ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นที่น าส่ งส านั กบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่ละรอบ เป็นคาตอบในประเด็นนี้
2. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อขอข้อมูลแผนความต้องการบุคลากรจาก
ประธานสาขา และความเห็นของคณบดี
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาจากวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาแล้ ว
รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรใดได้ เนื่องจาก
ศักยภาพไม่ตรงกับหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง ปฏิเสธการสอนรายวิชา
เฉพาะ แต่มีความประสงค์ที่จะสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น
3. ข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
สูงกว่า
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ ว เห็ น ว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มาปฏิบั ติง านเพีย งครึ่งวันเช้า โดยวัน ที่มีตารางสอนบ่ายจะ
เลื่อนสอนนักศึกษาขึ้นมาประมาณ 11.30 น. ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนนักศึกษา เช่น นักศึกษา
ไม่ทานอาหารกลางวันเนื่องจากต้องเรียนต่อเนื่องมาจากรายวิชาที่แล้วช่วงเช้า นักศึกษาที่ต้องการ
ปรึกษาเรื่องการเรียน ไม่สามารถพบอาจารย์ตามตารางสอนที่ระบุได้
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เชิญให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมทิพย์
ศรีทอง มาเป็นพี่เลี้ยงในการทางานวิจัยให้กับคณาจารย์ของคณะ แต่ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผล
ว่า “ไม่เป็นพี่เลี้ยงให้ใคร จะขอทาแต่งานวิจัยของตัวเองเท่านั้น”
3. ละทิ้ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยมี ชื่ อ ในค าสั่ ง ปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ
แต่ไม่ค่อยเข้าร่วม เช่น การประชุม, การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ, การประกันคุณภาพ
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4. ผลงานวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่า
ด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2559 ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละราย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ง านวิ จั ย เรื่ อ ง “น้ าพุ ร้ อ น (onsen)
นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน” และให้ใช้ข้อมูลเพิ่มเติม
จากแบบลงนามข้อตกลง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ / พนักงานสายผู้สอน
ที่ประชุมมีมติ ในการพิจารณาข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศ
อมรรัฐ ดังนี้
1. จั ด ท าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชุดปัจจุบันเริ่ม
ปฏิบั ติห น้ าที่ เมื่อวัน ที่ 19 มีน าคม 2559 ดังนั้นจึงมีข้ อมูล ผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ย้อนหลังเพียง 3 รอบประเมิน และให้ใช้ข้อมูลจากบัญชีรายละเอียด
ให้ พ นั กงานในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาได้ รับ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นที่น าส่ งส านั กบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แต่ละรอบ เป็นคาตอบในประเด็นนี้
2. ประสานหน่วยงานภายใน เพื่อขอข้อมูลแผนความต้องการบุคลากรจาก
ประธานสาขา และความเห็นของคณบดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
2558 และปั จ จุ บั น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ได้ ส อบจบทั้ ง หมดแล้ ว
เหลื อ เพี ย งการส่ ง เล่ ม ให้ ค ณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา อี ก 5 ราย จึ ง ท าให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่มีภาระงานสอน ต้องมาหาภาระงานสอนกับนักศึกษาปริญญาตรี และเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่าผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการ
จั ด การเรี ย นการสอน และทาให้ มี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อนั ก ศึ ก ษา ตลอดจนความประพฤติ แ ละ
จรรยาบรรณครูที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ทาให้แต่ละหลักสูตรไม่ประสงค์จะให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไปสอนในรายวิชาต่างๆ ประกอบกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และ
หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ทั้งรายวิชาเฉพาะ
และรายวิชาศึกษาทั่วไป
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3. ข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
สูงกว่า
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มี ปั ญ หาในการส่ ง ผลการเรี ย น ไม่ มี ห ลั ก ฐานในการให้ ผ ล
คะแนนนักศึกษาที่ชัดเจน
2. มีปัญหาเรื่องการสอน ไม่ค่อยเข้าห้องสอน และนักศึกษาไม่ได้
รับความรู้ใดๆ จากรายวิชาที่อาจารย์สอน
3. มาเซ็นชื่อปฏิบัติงาน แต่ไม่ปฏิบัติงานจริง
4. ไม่รับเอกสารแจ้งเวียนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ให้ความร่วมมือกับ
คณะในทุกเรื่อง
5. มีการเรียกเก็บเงินค่าวิทยากรที่เชิญมาบรรยายให้ความรู้ใน
รายวิชาที่สอน
6. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของคณะเลย
7. นอกจากเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้ว ยัง
มีตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานักบัณฑิต ศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ลพบุรี ซึ่งการปฏิบัติงานที่ทับ
ซ้อนกันในสถาบันการศึกษาสองแห่ง สามารถดาเนินการได้หรือไม่
8. มีพฤติกรรมและมีปัญหาหลายประการตามที่เคยปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลายครั้ง ซึ่งคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้เคยรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว
4. ผลงานวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
กาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแต่ละราย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานใดที่แสดงให้เห็น
ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ มีผลงานวิชาการ และให้ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบ
ลงนามข้อตกลง และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ / พนักงานสายผู้สอน
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเรียนการสอนของอาจารย์ Jame Pridmore
มติที่ประชุม ให้เชิญอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาร้องเรียนและจะไม่เข้าเรียนกับอาจารย์ Jame Pridmore ต่อไป
และขอบันทึกข้อความต้นเรื่องเพื่อดาเนินการต่อไป
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

