รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2557
วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.15 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.วราภรณ์
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8. อาจารย์ชลิดา
9. นางมัทนา
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11. นางภัคจิรา
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สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.สุรพล

เคยบรรจง

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิ จกรรมต่ าง ๆ ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ระหว่ างเดื อนกั นยายน –
เดือนตุลาคม 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างเดือนกันยายน– เดือนตุลาคม 2557
1) วันที่ 30 กันยายน 2557 ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/57
ณ ห้องประชุมยูงทอง เวลา 15.00 น.
2) วันที่ 8 ตุลาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดนางนพมาศของจังหวัดลพบุรี ณ ห้อง 2/207 เวลา 11.00 น.
3) วันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ สาขาวิชาภาษาจีน ลงนามความ
ร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสอบวัดความรู้ภาษาจีน ณ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4) วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 สาขาการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสื อและตารา” ม.ราชภัฏเทพสตรี ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ท
จ.สระบุรี

5) วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ประชุมหัวหน้าภาค – สาขาวิชา ครั้งที่6 /2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง
เวลา 13.00 น.
6) วั นที่ 15 ตุ ลาคม 2557 งานกิ จการนั กศึ กษา สั มภาษณ์ ทุ นนั กศึ กษาคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ
ประจาปี 2557
ณ ห้อง2/207 เวลา 13.00 น.
7) วันที่ 16 ตุลาคม 2557 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการจัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ ห้องศึกษาค้นคว้า
เวลา 09.00 น.
8) วันที่ 22 ตุลาคม 2557 งานกิจการนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาเพชรมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้อง2/207
เวลา 13.00 น.
9) วั น ที่29 – 30 ตุ ล าคม 2557 งานกิ จการนั กศึกษา จัดค่า ยภาวะผู้ นา ณ อุทยาน
แห่งชาติน้าตกวังตะไคร้ จ.นครนายก
1.2 ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 และสรุปดังนี้
วันที่ 5 มกราคม 2558
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558
สอบกลางภาค
วันที่ 24 เมษายน 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และรักษา
สภาพนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 4, 6 – 8 ,11 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 10 มิถุนายน 2558
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

1.3 ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุมพิ จารณาประกาศฯ เรื่ อง เปลี่ ยนแปลงปฏิ ทิ นการศึ กษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2557
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
วันที่ 18 พฤศจิกายน –20 ธันวาคม 2557 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2557 ยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาออนไลน์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และรักษาสภาพ

นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2558
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2558
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่ฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิตที่ฝึกสอน
สาหรับนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาเรียนครบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพๆได้ กลุ่มที่ 2 นักศึกษาเรียนไม่ครบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรติดรายวิชา 1 – 2
รายวิชา สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ กลุ่มที่ 3 นักศึกษาเรียนไม่ครบผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรติดรายวิชา
3 รายวิชาขึ้นไป ไม่สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้
อ.ชลิดา แสนวิเศษ สอบถามว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557– 30 มกราคม 2558 สามารถเปิดกรณีพิเศษในรายวิชาที่เรียนไม่ผ่านได้หรือไม่
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดกรณีพิเศษได้ขณะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไม่เปิดกรณีพิเศษในภาคฤดูร้อนเพราะเป็นการศึกษาแบบทวิภาคี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2557 วั นพุธ ที่
24 กันยายน 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2557 วั น พุ ธ ที่
24 กันยายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 สรุ ปรายงานการเบิ ก – จ่ าย เงิ น ประจ าปี 2557 ของคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา รายงานการออกรหั ส กิ จ กรรมแยกตาม
งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ
นางภัคจิ ร า แท่น ทอง หั ว หน้าส านักงานฯ ชี้แจงว่า ยอดคงเหลื อของงบประมาณที่ไม่
สัมพันธ์กันนั้น เนื่องจากเป็นยอดกองคลังที่ยังไม่ตัดจ่ายให้คณะ แต่คณะได้ดาเนินการทาเรื่องเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
เรี ย บร้อยแล้ว โดยได้สรุ ป รายการเบิ ก – จ่าย เงินประจาปี 2557 เรียบร้อยแล้ ว รายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 4 – 4.7
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า งบประมาณที่คงเหลืออยู่นั้นเป็นงบประมาณปรับปรุงห้ องดนตรี
จานวน 5 ล้านบาท ซึ่งกาลังดาเนินการอยู่
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 แนวทางแก้ไขการสอนของ อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ มีผลการ
ประเมินการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ 87.60% ไม่ได้เป็นคะแนนที่ต่าจนเกินไป และได้สอบถาม

นักศึกษาที่เรีย นกับ อ.เกีย รติรัตน์ หุ่นสุ วรรณ ได้ข้อมูลว่า อาจารย์สอนแต่การต่อเพลงทุกสัปดาห์ สาหรับ
นักศึกษาที่เลือกเรียนดนตรีสากล ส่วนนักศึกษาดนตรีไทยไม่พบปัญหา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตให้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง ขออนุญาตให้
ประกาศรั บสมัครลู กจ้ างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ลงวันที่ 1 ตุล าคม 2557 ขออนุญาตมหาวิทยาลั ยฯให้
ประกาศรั บสมัครอาจารย์ ชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 อัตรา
เนื่องจากคณะมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่จะหมดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 3 ท่าน แต่มีอาจารย์
ชาวต่างชาติจานวน 2 ท่านไม่ต่อสัญญา จึงต้องประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ
4.2 ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความสาขาวิชาดนตรีศึกษาฯ เรื่อง ขอลาออก
จากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2557 อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น ขอลาออก
จากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
มติที่ประชุม มอบ อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาคัดเลือกหัวหน้า
ภาควิชามนุษยศาสตร์ท่านใหม่
4.3 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความสาขาวิ ช าภาษาจี น ฯ เรื่ อ ง
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาภาษจีน
เป็น อ.กวิน กรณ์ ชัยเจริญ เนื่องจาก อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล ได้รับตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานการจัดการ
ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน และทา
คาสั่งแต่งตั้งเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
4.4 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาที่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ของสาขาวิชาที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
นายชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3101201596380

นางชลิดา แสนวิเศษ

3190100156073

ชื่อ -สกุล

ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
รป.ม.

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.เชียงใหม่)
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.บ.(เกียรตินิยม) การสื่อสารมวลชน(ม.เชียงใหม่)
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์

ภาระการสอนชม. / ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
24

24

24

24

24

24

24

24

ป.บัณฑิต
บธ.บ.
นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

1160100072396

อาจารย์

รป.ม.
ศศ.บ.

นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

3100600381815

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.บ.

นายสรายุทธ เสงี่ยม

3200101310237

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
ศศ.ม.
น.บ.

(ม.รามคาแหง)
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
การตลาด
(ม.กรุงเทพ)
รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
รัฐศาสตร์
(ม.รามคาแหง)
บรรณารักษศาสตร์
(วิทยาลัยครูเทพสตรี)
สังคมวิทยา
(ม.รามคาแหง)
เศรษฐศาสตร์
(ม.เกริก)
นิติศาสตร์(ม.รามคาแหง)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติ ที่ประชุม เห็น ชอบ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ต่อไป
2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรชุดใหม่ และอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นายชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง

นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
316990025
8901

341010249
8378

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
รป.ด.
รป.ม.
น.บ.
ค.บ.
รป.ด.
รป.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

316010057
3537

อาจารย์

ศศ.ม.
รป.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ1)

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการสาหรับนัก
บริหาร
นิติศาสตร์
อุตสาหกรรมศิลป์
รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการสาหรับ
นักบริหาร
วิชาชีพครู
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

สถาบัน
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ม.รามคาแหง
วค.เทพสตรี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ขอนแก่น

พ.ศ./
ค.ศ.
2553
2545
2552
2533
2555
2545
2550
2539

ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2549
2553
2551

สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี

2547

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

ตาแหน่ง

นายชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง 3169900258901

อาจารย์

นางมยุรี ทรัพย์เทีย่ ง

3410102498378

อาจารย์

นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

3160100573537

อาจารย์

นายศิริชัย เพชรรักษ์

3419900017294

อาจารย์

นายพิธพร ไทยภูมิ

3191100071737

อาจารย์

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ
ระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏสวนดุสิต)
รป.ม. การจัดการสาหรับนักบริหาร
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
น.บ.
นิติศาสตร์
(ม.รามคาแหง)
ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์
(วิทยาลัยครูเทพสตรี)
รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.ราชภัฏสวนดุสิต)
รป.ม. การจัดการสาหรับนักบริหาร
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์(ม.ขอนแก่น)
ศศ.ม. รัฐศาสตร์
(ม.รามคาแหง)
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
วท.บ. (สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์
(ม.อีสเทิร์นเอเชีย)
ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
น.ม.
นิติศาสตร์
(ม.รามคาแหง)
น.บ.
นิติศาสตร์
(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติ ที่ประชุม เห็น ชอบ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ต่อไป
3) สาขาวิชานิติศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ และอาจารย์ประจา
หลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นายอภิชาติ อาวจาปา

นายบุญสนอง เภาคา

นายเสนีย์ เจริญสุข

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3160600209753

3251100171374

3110300592705

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
น.ม.

พ.ศ./
ค.ศ.
2556

น.บ.ท.

สาขาวิชา
กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
เนติบัณฑิตไทย

น.บ.
น.ม.

นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน

น.บ.

นิติศาสตร์

กศ.บ.

ดุริยางคศาสตร์

น.ม.

นิติศาสตร์

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
สานักอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
ม.รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

น.บ.

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

บธ.บ.

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2542
2540
2547
2537
2524
2547

2539

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
เลขประจาตัว
ชื่อ -สกุล
ประชาชน /
ตาแหน่ง
Passport ID
นายอภิชาติ อาวจาปา 3160600209753 อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา
น.ม.
กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย

ภาระการสอนชม. / ปีการศึกษา
2555

2556

2557

2558

30

30

30

30

นายบุญสนอง เภาคา 3251100171374

อาจารย์

นายเสนีย์ เจริญสุข

3110300592705

อาจารย์

นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร

3160500129341

อาจารย์

นายรุ่งโรจน์ กลัดกลีบ 3620100297373

อาจารย์

น.บ.
น.ม.
น.บ.
กศ.บ.
น.ม.
น.บ.
บธ.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
น.บ.ท.
น.บ.

นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
ดุริยางคศิลป์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
อุตสาหกรรมบริการ
นิติศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตร์

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

มติ ที่ประชุม เห็น ชอบ การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป
4.5 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ป ระชุ มพิ จารณาแผนปฏิบั ติราชการ คณะมนุษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2) แผนงานและผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจาปังบประมาณ พ.ศ. 2557
3)ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
4) ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการ
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
6) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ แผนปฏิ บั ติ ราชการคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 และให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

4.6 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป.
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งรายละเอี ยดรายชื่ อและรายวิ ชาที่ สอนนั กศึ กษาภาค กศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข
12 – 12.5
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ศู น ย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 74 รายวิชา ผู้สอน 52 คน
2) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ศู น ย์
การศึกษาอาเภอบางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา ผู้สอน 4 คน

3) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ศู น ย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 13 รายวิชา ผู้สอน 10 คน
4.7 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง รายละเอี ย ดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 78 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 16 รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
อาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
อาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่2/2556 ศูนย์การศึกษาอาเภอ
ชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
7) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 4 รายวิชา
8) ผลการเรีย นนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่2/2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
อาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ศูนย์การศึกษาอาเภอ
บางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 4 รายวิชา
4.8 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อ.พิธพร ไทยภูมิ ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา 2201211 กฎหมายอาญา
2: ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 24 – 24.4
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2201211 กฎหมาย
อาญา 2: ภาคความผิด ของ ส.ท.อาทิสิทธิ์ ไอยะลา รหัส 54234700557 เกรด C+
2) อ.อั ญธิ กา มะโนวงศ์ ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า ศท 0011011
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 25 – 25.3

มติ ที่ ประชุม ที่ป ระชุมพิ จารณาอนุมั ติการแก้ ไขผลการเรียนรายวิชา ศท 0011011
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ของ น.ส.จุไรรัตน์ วงษ์สา รหัส 56272790947 เกรด C และ ส.อ.กฤษฎิ์ ฝ่ายเดช
รหัส 56272790943 เกรด C+
3) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์พงษ์ ขอแก้ไ ขผลการเรียนของนั กศึก ษา รายวิ ช า 2102101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 26 – 26.3
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขผลการเรี ย นรายวิ ช า 2102101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของ นายสันติกร คณะหาญ รหัส 54234700125 เกรด D
4.9 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X
(ขส) และ เกรด I (ร) ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 27 - 28
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 13 รายวิชา 24 คน อนุมัติการแก้ไข
ผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 51 รายวิชา 120 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 11/2557 ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ฯเป็นคณะกรรมการหลักในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน
2557 ณ หอประชุ ม 2 ขณะนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การท าหนั ง สื อ เชิ ญ สถานศึ ก ษาต่ า งๆ มาร่ ว มง าน และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
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