รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2556
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. - 14.50 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. ผศ.สุวรรณา
3. อาจารย์บุญสนอง
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. ดร.ชัยพัฒน์
9. นายวิบูลย์
10. นางมัทนา
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
พันแสง
เภาคา
สุทธิสาร
ศรีทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ทรัพย์เที่ยง
ศรีโสภณ
ศุภนคร
แท่นทอง
นาคโชติ

ผู้ไม่มาประชุม
1. หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
2. ดร.สุรพล
เคยบรรจง

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณเดือนตุลาคม ประจาปีงบประมาณ 2556
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง เรื่ อ ง รายงานการใช้ ง บประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2556
รายละเอียดการใช้งบประมาณประจาเดือนตุลาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารหมายเลข 1 และประธาน
ที่ป ระชุ มแจ้ ง ว่ า โครงการที่ มี เ งิ น เหลื อ คือ โครงการที่ กาลั ง ด าเนิ น การจัด กิ จ กรรม และขออนุ ญ าตกั น เงิ น
งบประมาณไว้แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมดูในเอกสารหมายเลข 1
1.2 รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง เรื่ อ ง รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิช า ที่ไ ด้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556 ทั้ง 12 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาไทย
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
5) สาขาวิชาภาษาจีน
6) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
7) สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ 8) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
9) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
10) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11) สาขาวิชานิติศาสตร์
12) สาขาวิชาสังคมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ที่ประชุมดูในเอกสารหมายเลข 2
1.3 การจั ด ท าแผนความต้ องการงบลงทุ น ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัด สรร
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดว่า มหาวิทยาลัยได้จัด การประชุมจัดทาแผนความต้องการงบ
ลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โดยให้
งบประมาณแก่คณะมนุษยศาสตร์ฯ แบ่งออกเป็น ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และส่งแผนปฏิ บัติการ
ภายใน วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2556 และให้ คุ ณ ระวี ว รรณ นาคโชติ แจ้ ง เตื อ นสาขาวิ ช าให้ ส่ ง ภายใน วั น ที่
1 พฤศจิกายน 2556
ในปี งบประมาณ 2557 นี้ คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ บกศ. และ กศ.บป. จานวน
2,335,400 บาท (ดังเอกสารหมายเลข 4) และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีโครงการให้เรียนภาษาอาเซียน โดยขณะนี้
ภาษาอาเซียนที่จัดการอบรม คือ ภาษาพม่า เพราะจะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มาสอน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2556 วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 11/2556 วันพุธที่ 25 กันยายน 2556
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข หน้า 1 ผู้ มา
ประชุมลาดับที่ 5 นามสกุล รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ จากครีทอง เป็นศรีทอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2556
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ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5 ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สอน
และรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ตั้งข้อสังเกตจานวนชั่วโมงอาจารย์ผู้สอน ข้อ 16 ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
และข้อ 35 ดร.จุติรัช อนุกูล ในรายวิชาฝึกประสบการณ์นั้น ไม่สามารถนับรวมหน่วยกิตภาระงานสอนได้ ขอให้
แก้ไขจานวนชั่วโมง
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าไม่สามารถนาไปนับรวมได้ และจะนาไป
แก้ไข โดยได้สอบถามข้อมูลจากกองบริการการศึกษาแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้ส อนและรายวิชาที่ส อน นักศึกษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบ รายชื่อผู้สอน และรายวิชาที่เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จากผู้สอนจานวน 82 คน
4.2 ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน

ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง รายละเอี ย ด ศั ก ยภาพอาจารย์ ผู้ ส อน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 นายพรพล สิงหฬ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ดนตรีปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนรายวิชา 2107103 ปฏิบัติเครื่อ งทองเหลือง 1 และ ดน 2107125
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และมีมติเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้สอน นายพรพล สิงหฬ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนรายวิชา
2107103 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง 1 และ ดน 2107125 ปฏิบัตเิ ครื่องทองเหลือง
4.3 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X(ขส) และ เกรด I(ร)

ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 7 - 22
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง สอบถามที่ประชุมถึงผลการเรียนของ อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ รายวิชา
2203101 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนของ อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ หรือไม่ ว่ามีเกณฑ์
อย่างไร
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร สอบถามที่ประชุมว่า ถ้านักศึกษามาขอแก้ไขผลการเรียนเลยระยะเวลาที่
กาหนดมา 2 ภาคการศึกษา จะอนุญาตหรือไม่
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ชี้ แ จงว่ า จะศึ ก ษาระเบี ย บเพราะโดยปกติ
ถ้านักศึกษามีผลการเรียน I จะต้องดาเนินการแก้ไขผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 2 รายวิชา 2 คน และ เกรด I (ร) จานวน 13
รายวิชา 19 คน
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4.4 การขอแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการเรียนเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุ วรรณา พัน แสง รองคณบดีฝ่ ายวิช าการแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรีย นของ
อาจารย์ผู้สอน และขอส่งผลการเรียน เพิ่มเติม คือ
1) พระครูมหาสิริจริยาภรณ์ ผู้สอนรายวิชา 2110101 ความจริงของชีวิต ในภาคการศึ กษาที่
1/2554 ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
- น.ส.ภรัณยา ทนผล รหัส 54115610114 คะแนนเก็บ 62 คะแนนสอบ 22 เกรด B+
สาเหตุ นักศึกษามาเรียนครบ ส่งงานครบ แต่ไม่มีคะแนน
- น.ส.วิรันต์รัตน์ เสือจอย รหัส 54115610203 คะแนนเก็บ 56 คะแนนสอบ 22 เกรด B
สาเหตุ กรอกคะแนนผิด
- น.ส.อภิญญา เอี่ยมสาอางค์ รหัส 54115610251 คะแนนเก็บ 56 คะแนนสอบ 23 เกรด B
สาเหตุ นักศึกษาส่งงานครบ แต่ไม่ได้ลงคะแนนให้
- น.ส.ศศิธร ปราชญ์ศรี รหัส 54115610305 คะแนนเก็บ 57 คะแนนสอบ 19 เกรด B
สาเหตุ นักศึกษาส่งงานครบ แต่ไม่ได้ลงคะแนนให้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของพระครูมหาสิริจริยาภรณ์
ผู้สอนรายวิชา 2110101 ความจริงของชีวิต ในภาคการศึกษาที่1/2554 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
4.5 ผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผศ.สุวรรณา พั นแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เอกสารหมายเลข 24)
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง ตั้งข้อสังเกตว่า มีนักศึกษาที่มีผลการเรียน E เป็นจานวนมาก ในบาง
รายวิชา
ประธานในที่ประชุมชี้แจงว่า เป็นนักศึกษาที่ไม่มาเรียนแต่ลงทะเบียน และผศ.สุวรรณา พันแสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าให้ใส่ผลการเรียนเป็น E ทาให้มีปัญหาเรื่องการส่งผลการเรียนว่าเป็น E จานวนมาก
ส่วนมากพบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ปรับตัวเรื่องการเรียน และบางคนลงทะเบียนแต่ไม่มาเรียน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์ฯ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรี ยนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 435 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษาเดิมบาง
นางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 20 รายวิชา
3) ผลการเรี ยนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
บางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 20 รายวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การขอปิดหลักสูตร
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ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าหลักสูตร 5 หลักสูตร ไม่มีนักศึกษาแล้ว และเป็นหลักสูตรตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549 คือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2549
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี พ.ศ. 2549
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
พ.ศ. 2549
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พ.ศ. 2549
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรทั้ง 5 หลักสูตร และมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร

5.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ
ชี้แจงการขอแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตามข้อเสนอแนะของ สกอ. จานวน 3 ข้อ ดังนี้
1. ไม่ปรากฏตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงในเอกสารหลักสูตร
2. ควรแสดงตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานข้อ 7 (เอกสารหลักสูตร หน้าที่ 45) ตั้งแต่ปีที่ 1 เป็นต้นไป
3. แบบรายงานข้อมูลฯ (แบบ มคอ. 02) หมวดที่ 1 ข้อที่ 2. ชื่อปริ ญญา – อักษรย่อปริญญา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หมวดที่ 4 ข้อ1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และหมวดที่ 5 ข้อ1.
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน เกณฑ์การวัดผล ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักสูตร
สาขาวิช านิ ติศาสตร์ ได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณา และน า
หลักสูตรส่ง สกอ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และมีมติเห็นชอบการแก้ไข
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง เรื่ อ ง ขอเปลี่ ย นผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร จาก น.ส.จุ ฑ ามาศ ฉิ ม ช้ า ง เป็ น
น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ โดยให้ทาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเป็นเวลา 1 ปี และในปีต่อไปจะให้ คุณทิวาวรรณ
ชัยคงสถิตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่นี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้งานประชุม
กรรมการประจาคณะ
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
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นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

