รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2559
วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 – 17.10 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
7. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ผู้แทนคณาจารย์
8. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
9. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอส่งนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอส่งนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัย โดยคณะได้ประสานงานกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
1.2 กาหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง กาหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลักษณะ
งานเป็นรูปแบบ Open House โดยเชิญโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมาศึกษาดูงานและแนะแนว
การศึกษา จาก 6 คณะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.3 ประกาศฯ เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถภาษาอั ง กฤษของอาจารย์ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประกาศฯ เรื่ อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ ประจ ามหาวิทยาลั ย ราชภัฏเทพสตรี โดยผู้ ส มัครเข้ารั บการบรรจุและแต่งตั้งเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ จะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้อย่างใด
อย่างหนึ่ง และมีผลรับรองการผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่เกิน สองปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังนี้
1) มีผลสอบ TOEFL (Paper - based)
ไม่ต่ากว่า
470 คะแนน
2) มีผลสอบ TOEFL (Computer - based) ไม่ต่ากว่า
120 คะแนน
3) มีผลสอบ TOEFL (Internet - based)
ไม่ต่ากว่า
50 คะแนน
4) มีผลสอบ IETES
ไม่ต่ากว่า
4.5 คะแนน
5) มีผลสอบ CU-TEP
ไม่ต่ากว่า
60 คะแนน
6) มีผลสอบ
ไม่ต่ากว่า
500 คะแนน
1.4 รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ขึ้น บัญชีในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาฯ
ลงวัน ที่ 26 กันยายน 2559 โดยมีสาขาวิชาบรรณารักษ์ 1 คน สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษ 7 คน และสาขาวิชาภาษาไทย 4 คน
1.5 รายงานเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2560 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า รายงานการเงินนี้เป็นของ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการใช้งบประมาณแล้วในไตรมาส
แรก และมีการกากับดูแลให้การใช้งบประมาณตรงตามไตรมาสที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ รายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 5 – 5.16
1.6 การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง การเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์ แทน อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม ที่หมดสัญญาจ้างในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย
สายผู้สอน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงทาให้ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
ตาแหน่งนี้มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง คราวละ 4 ปี
มติที่ประชุม 1. ใช้วิธีสมัครด้วยตนเองหรือเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
2. ให้เสนอชื่อและสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2559
3. ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง ในกรณีที่มีอาจารย์ไปราชการหรือ ลากิจ ลาพักผ่อน ในวันดังกล่าว ให้ทาบันทึก
ข้อความใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเสนอต่อคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2559 วั นพุธ ที่
21 กันยายน 2559

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2559 วั น พุ ธ ที่
21 กันยายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่ได้แจ้ง ผลคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรปริญญาโป และ ปริญญาเอก โดยมีผลคะแนนดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.09 คะแนน
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3.48 คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ผลคะแนนการหยั่งเสียงสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะได้ดาเนินการหยั่งเสียงสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภา
มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง โดย ผู้ที่ได้รับการหยั่งเสียงคะแนนมากที่สุด
คือ รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ และคณะฯได้ดาเนินการส่งสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การพิจารณาหลักสูตร 5 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า หลักสูตร 5 หลักสูตรที่นาเข้าประชุม เมื่อการประชุม
ครั้งที่ 9/2559 นั้น พบปัญหาเรื่องศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี
อาจารย์ 1 ท่าน ลาออก ต้องมีการปรับศักยภาพอาจารย์ประจาหลั กสูตรใหม่ทั้งหมด สาขาวิชาภาษาจีน และ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก็พบปัญหาเช่น เดียวกัน เนื่องจากศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ 5 ท่าน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษก็มีปัญหาในเรื่องนี้เช่นกันเนื่องจากมีอาจารย์ 1 ท่านหมดสั ญญาจ้าง และอยู่ในช่วงรับ
สมัครอาจารย์ใหม่ด้วย และอาจารย์บางท่านที่เป็นศักยภาพของหลักสูตรก็ยังไม่มีผลงานทางวิชาการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการเพชรเทพสตรี ประจาปี 2559
รองคณบดีฝ่ ายกิจ การนักศึก ษา แจ้ง ที่ประชุมว่า มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรีได้จั ด
โครงการเพชรเทพสตรี เพื่อมอบรางวัลเพชรเทพสตรีประจาปี 2559 เพื่อส่งเสริมและให้กาลังใจ ศิษย์เก่า
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการรับใช้สังคม/พัฒนา
สังคม โดยมอบหมายให้คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ดาเนินการคัดเลือก ศิษย์เก่า นัก ศึกษา และ
อาจารย์ เพื่อเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายภูษิต สุดคูณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4
2. ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายนครรัฐ โชติพรม ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา
3. ประเภทอาจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 2) หลักสูตรนิติศาสตร์ 3)หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 9/2559 แล้ว แต่ที่นามาเข้าที่ประชุมใน
รอบนี้อีกครั้งเนื่องจากมีการแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลขแทรก ส่วน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการจัดทาหลักสูตรใหม่ จึงนาเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกตว่าในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ไม่มีการบรรจุรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ชี้แจงว่า ในหลักสูตรไม่มีการ
บรรจุ รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพก็จริ ง แต่ในความเป็นจริงนั้นสาขาวิชานิติศาสตร์ส่ งนักศึกษาเข้ าไปฝึ ก
ประสบการณ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย ในช่วงปิดภาคการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และนาส่งสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป ส่วนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) มีการแก้ ไขให้
นาเข้าทีป่ ระชุมครั้งต่อไป
4.3 การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 3) หลักสูตรนิติศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 หลักสูตร เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ที่ สกอ.กาหนด
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมอนุมติให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ ประจา
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนาส่งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. (ฉบับปรับปรุง 2555)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

นายเกรียงไกร ใยคง

นางกันยา กองสูงเนิน

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง

3160500055487

อาจารย์

3300900532043

คุณวุฒิ

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ศศ.ด.
Postgraduate
Certificate(withdistinction)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
Ed.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
Certificate: Teacher
Consultant

สถาบัน

พ.ศ.

ภาษาอังกฤษศึกษา
TESOL

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
University of Essex, UK

2555
2554

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Reading
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Writing
Workshop

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
Sam Houston State University, USA
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
Writing project of Sam Houston State
University, USA

2547
2539
2555
2540
2530
2553

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางกันยา กองสูงเนิน

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3300900532043

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
Ed.D.

สาขาวิชา
Reading
(Sam Houston State University, USA)

ภาระการสอนชม. / ปีการศึกษา
2555

2556

2557

2558

24

24

24

24

กศ.ม.
กศ.บ.

นายเกรียงไกร ใยคง

3160500055487

อาจารย์

นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์

3169900236983

อาจารย์

นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ

1160102223424

อาจารย์

นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร

3160100089511

อาจารย์

ภาษาอังกฤษ (ม.มหาสารคาม)
ภาษาอังกฤษ(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม)
Writing Workshop
Certificate:
(Writing project of Sam Houston
Teacher Consultant State University, USA)
ศศ.ด.
ภาษาอังกฤษศึกษา
(ม.เทคโนโลยีสุรนารี)
Postgraduate
TESOL
Certificate (with (University of Essex, UK)
distinction)
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.ด.
ภาษาอังกฤษศึกษา(ม.เทคโนโลยีสุรนารี)
ภาษาอังกฤษ(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
(ม.ราชภัฏเทพสตรี) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ค.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ(ม.แม่ฟ้าหลวง)
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.รามคาแหง)
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

-

24

24

24

24

24

24

24

2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ - สกุล
นางสาวรัชดา
พงศ์ไพรรัตน์

นางสาธิตา สังข์พงษ์

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน ตาแหน่ง
/Passport ID
3100902073952
ผศ.

3659900185217

นางพิจิตรา เอีย่ มสมัย 3160190004944

นางสาววิภาศิริ
แจ้งแสงทอง

3160101064768

นางจิตราพร งามเนตร 3170600151097

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา
ศศ.ด.

M.A.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
อาจารย์ ศศ.ม.
ศศ.บ.
อาจารย์ อ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ
อาจารย์ ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
อาจารย์ ค.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ./
ค.ศ.
2554

University of Essex, UK
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1997
2551
2537
2542

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2535
2547
2551
2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2551
2547
2545
2559
2545
2548

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาติ
Applied Linguistics
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิมยมอันดับ 1)
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

สถาบัน

3) หลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นายอภิชาต อาวจาปา

เลขประจาตัว
ประชาชน / ตาแหน่
Passport ID
ง
3160600209753 อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา
น.ม.
น.บ.ท.

สาขาวิชา
สถาบัน
กฎหมายเอกชนและธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เนติบัณฑิตไทย
สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติ

พ.ศ./
ค.ศ.
2556
2542

นายบุญสนอง เภาคา

3251100171374 อาจารย์

นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร 3160500129341 อาจารย์

น.บ.
น.ม.
น.บ.
กศ.บ.
น.ม.
น.บ.ท.

นิติศาสตร์
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์
นิตศิ าสตร์
เนติบัณฑิตไทย

น.บ.

นิติศาสตร์

บัณฑิตยสภา
ม.รามคาแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ม.รามคาแหง
สานักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ม.รามคาแหง

2540
2547
2537
2524
2550
2546
2537

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล

เลขประจาตัวประชาชน /
Passport ID

ตาแหน่ง

นายบุญสนอง เภาคา

3251100171374

อาจารย์

นายอภิชาติ อาวจาปา

3160600209753

อาจารย์

นางอรวรรณ ด่านวราวิจิตร

3160500129341

อาจารย์

นายพิธพร ไทยภูมิ

3191100071737

อาจารย์

นางเบญจพร บุญสยมภู

3170200185199

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา
น.ม.
น.บ.
กศ.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
น.ม.
น.บ.
ศศ.บ.
น.ม.
น.บ.

ภาระการสอนชม. / ปีการศึกษา
สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์
กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารการศึกษา
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

2555

2556

2557

2558

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

4.4 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 11 รายวิชา 67 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 4 รายวิชา 5 คน
4.5 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์สาธิตา สั งข์พงษ์ ขออนุญาตส่ งเกรดเพิ่มเติม รายวิชา ศท 0033014 วิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0033014 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2558 คือ น.ส.รักตาภา ด้วงแจ้ง รหัส 55134700174 เกรด C

2) อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา 2102101 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลกาเรี ยนรายวิ ช า 2102101 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คือ น.ส.กันภิรมย์ อินทร์ตา รหัส 5413488109 เกรด D+
3) อาจารย์ดุสิต เมธาประดิษฐสกุล ขอแก้เกรด วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค รายวิชา
นศ 2201317 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา นศ 2201317 วิชา
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คือ ร้อยตารวจตรีนฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา รหัส 56254750214
เกรด X
4) อาจารย์ปรีชา จาปานิล ขอแก้เกรด วิชากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา นศ
2201315 ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน นศ 2201315 วิชากฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คือ ร้อยตารวจตรีนฤทธิ์ ชลสิทธิวงษา รหัส 56254750214 เกรด X
5) ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ขอส่งเกรดนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่แต่ระบบแจ้งว่านักศึกษา
พ้นสภาพแล้วทาให้ไม่มีรายชื่อในใบส่งเกรด คือ นายปองพล คูณสมบัติ
มติที่ประชุม รอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วนาเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
6) อาจารย์อุเทน เรืองรุ่ง ขอเปลี่ยนเกรดนักศึกษา รายวิชา ปท 2209101 รัฐประศาสนศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติผลการเรียน เนื่องจากคะแนนไม่ตรงกับหลักฐานที่
แนบมา มอบฝ่ายวิชาการตรวจสอบและนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
7) Mr.Keith Shippen ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษ
สาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติผลการเรียน ให้กลับไปทบทวนการตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน และมอบฝ่ายวิชาการตรวจสอบและนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
8) อาจารย์จิตราพร งามเนตร ขอส่งผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ รายวิชา ศท 0033014
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษา 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติผลการเรียน ขอหลักฐานเพิ่มเติม มอบฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบและนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
4.6 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)

3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2558 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 29 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้ อน ปี การศึ กษา 2558 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 9 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานการสอนของ ผศ.น้าเพขร อยู่โต
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ เลขที่ มนส.
695/2559 เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานการสอนของ ผศ.น้าเพขร อยู่โต ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 9 – 9.6
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 สอบถามการจัดตารางสอนในภาคการศึกษาที่1/2559ของ ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง เรื่ อ ง สอบถามการจั ด ตารางสอนในภาค
การศึกษาที่1/2559 (สอบถามเป็นครั้งที่ 2) ของ ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ได้ทาหนังสือทวงถามเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
ว่าทาไม่มีรายวิชาให้รับผิดชอบ คณบดีจึงทาหนังสือชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามข้อเท็จจริงที่ทวงถามมา และ
ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 10 – 10.9
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/2559
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 11/2559 ในวันพุธที่
2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ที่ต้องเลื่อนการประชุมเพราะต้องการให้หลักสูตรที่จะ
ผ่านการประชุมกรรมการในครั้งนี้ เรียบร้อยทันช่วงเวลาการประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

