รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.30 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. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
8. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ญาณเทพ
2. นางมัทนา
3. นางภัคจิรา
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

อารมย์อุ่น
ศุภนคร
แท่นทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการ

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ผลการเลือกตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุม ทราบถึง ผลการเลื อกตั้งตาแหน่งหั ว หน้าภาควิช า
มนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งคือ อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล ได้รับคะแนน 24 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 26 คน งดออกเสียง
2 คะแนน
1.2 (ร่าง) ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง (ร่าง) ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า ได้รับเอกสารนี้จากการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.อุไร เงินงอก แจ้งว่ากาหนดการน่าจะเป็นไปตาม
รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2 – 2.2
1.3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ ม.ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551
.

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร
ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของ
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ต้ องด าเนิ นการภายในเดื อน มกราคม 2560 ถ้ าล่ าช้ ากว่ านี้ จะไม่ ทั น
กาหนดเวลาที่จะเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันพุธ ที่
2 พฤศจิกายน 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2559 วั น พุ ธ ที่
2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
เอกสารหมายเลข 4.1 ข้อ 1.3 ข้อ 6) เพิ่มคาว่า TOEIC
เอกสารหมายเลข 4.4 ข้อ 1) นางกันยา กองสูงเนิน แก้ไขเป็น นางสาวกันยา กองสูงเนิน
เอกสารหมายเลข 4.5 ข้อ 3) นายอภิชาต อาวจาปา แก้ไขเป็น นายอภิชาติ อาวจาปา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 Mr.Keith Shippen ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้ อความขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ของ Mr.Keith Shippen รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่
1/2558
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ผลการเรี ย นรายวิ ช า ศท 0033015 การพู ด ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
อุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นางสาวกาญจนา สุชัยรัตน์วิโรจน์ รหัส 57174920145 เกรด B
3.2 อาจารย์จิตรพร งามเนตร ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ของ อาจารย์จิตราพร งามเนตร รายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่
1/2558
มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการเรียนรายวิชา รายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นางสาวรัตนาพร พิศวง รหัส 55294700410 เกรด C
3.3 ขอชี้แจงเกี่ยวกับภาระงานการสอนของ ผศ.น้าเพขร อยู่โต
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ เลขที่
1526/2559 เรื่อง ขอชี้แจงเกี่ ยวกับภาระงานการสอนของ ผศ.น้าเพชร อยู่โต โดยขณะนี้ สานักบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้มี ห นั ง สื อ ตอบกลั บ ว่ าไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงผลการประเมินได้ เนื่อ งจากคณะฯได้
ดาเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตร
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์และหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คุณวุฒิ

ชื่อ - สกุล

เลขประจาตัวประชาชน/
Passport ID

ตาแหน่ง

นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

1160100072xxx

อาจารย์

นายธัชพล ทีดี

3420300373xxx

อาจารย์

นายสรายุทธ เสงี่ยม

3200101310xxx

นางชลิดา แสนวิเศษ

3190100156xxx

รอง
ศาสตรา
จารย์
อาจารย์

นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

3100600381xxx

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.
น.บ.
ศศ.ม.
ปบัณฑิต.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ1)
นโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
วิชาชีพครู
การตลาด
รัฐศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พ.ศ/.
ค.ศ.
2553
2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพสตรี

2550
2544
2550
2537
2527
2545
2551
2542
2545
2532

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อ - สกุล
นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

เลขประจาตัว
ประชาชน/
Passport ID
3160100573xxx

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

นางสาวอังคณา อุดมพันธ์

3451100043xxx

อาจารย์

ว่าที่ ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย

360100021xxx

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
พธ.ด.
ศศ.ม.
รป.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ1)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
กษ.บ.
ศษ.บ.
ร.บ.
ศ.บ.

พ.ศ/.
ค.ศ.
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
รัฐศาสตร์
ม.รามคาแหง
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2553
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2551
สื่อสารการศึกษา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏเทพสตรี
2547
สาขาวิชา

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ธุรกิจการเกษตร
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
สื่อสารการศึกษา
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน

มรามคาแหง.
มรามคาแหง.
ม.พิษณุโลก
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2546
2538
2556
2554
2556

ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2557
2558

นางสาวกัณญพัตส บุญล่า

1800600007xxx

อาจารย์

รปม..
บธ.บ.

นางสาวน้าเพชร อยู่โต

4 316990006xxx

ผศ.

สค.ม.
ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
การจัดการท่องเที่ยว
-การจัดนาเที่ยว
สังคมวิทยา
นิเทศศาสตร์

ม.รามคาแหง
มวลัยลักษณ์.

2556
2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2540
2537

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนาส่งสภา
วิชาการต่อไป
4.3 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 2 รายวิชา 2 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 4 รายวิชา 7 คน
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ 2558
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งรายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2557 และ 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 9)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 10 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 9)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 9.1)
4) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อน ปี การศึ กษา 2558 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกทีต่ ั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 9.1)
5) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้ อน ปี การศึ กษา 2558 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 9.1)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การเลือกแบบประเมิน การกาหนดน้าหนักของภาระงานและสมรรถนะประจา
สายงานการสอนของ ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เรื่อง การเลือกแบบประเมินการกาหนดน้าหนักของภาระงานและสมรรถนะประจาสายงานการ
สอนของ ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ โดยคณะดาเนินการส่งแบบประเมินให้แล้วทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้รับ
การส่งกลับมา จึงทาหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าไม่สามารถจัดทาเล่มแบบประเมินให้ได้

เพราะ ผศ.รอ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่เลือกแบบแบบประเมินการกาหนดน้าหนั กภาระงานและสมรรถนะ
ประจาสายงานการสอนส่งกลับคืนมา และอธิการบดีมอบสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12/2559
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 12/2559 ในวันพุธที่
7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง ที่ต้องเลื่อนการประชุมเพราะต้องการให้หลักสูตรที่จะผ่าน
การประชุมกรรมการในครั้งนี้ เรียบร้อยทันช่วงเวลาการประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

