รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2557
วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.10 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. ดร.วราภรณ์
5. อาจารย์ชุติมา
6. อาจารย์เสน่ห์
7. อาจารย์ชลิดา
8. นางมัทนา
9. นายวิบูลย์
10. ดร.สุรพล
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุวรรณา

พันแสง

ลาไปต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือน
ธันวาคม 2557
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ที่ประชุมรับทราบการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2557
1) วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง
2) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 งานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์
– สังคมศาสตร์, การประกวดหนุ่มฉลาด - สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ณ ตึก 90 ปี ชั้น 3
3) วั น ที่ 26 - 28 พฤศจิ กายน 2557 อาจารย์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ฯ เข้า ร่ว มโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และโครงการจัดการความรู้เพื่อการเขียนข้อเสนอการวิจัย ณ โรงแรมชัยนาทธานี จ.ชัยนาท
4) วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2557 สาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ณ โรงเรียน บ้านวังตาอินทร์ จ.ลพบุรี

5) วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2557 สาขาภาษาอังกฤษ จัด งานแสดงผลงานทางวิช าการ
ศิลปวัฒนธรรมประจาปีของสาขาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุม 2
6) วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สาขาภาษาอั งกฤษ จัดค่ ายภาษาอังกฤษเพื่ อเยาวชน ณ โรงเรียน
วัดหนองครก จ.สระบุรี
7) วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ณ ร.ร.อนุบาล
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
8) วันที่ 15 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม 2
มรท.
9) วันที่ 16 ธันวาคม 2557 สาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ณ โรงเรียน
วัดอัมพวัน จ.ลพบุรี
10) วั น ที่ 16 ธั น วาคม 57 มหาวิ ทยาลั ย ฯจั ด สอบคั ดเลื อกบุค คลเข้า ศึ กษาภาคปกติ
ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558
11) วันที่ 19 ธันวาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการประกวดพลูด่าง ณ ห้อง 2/108
12) วันที่ 20 ธันวาคม 2557 สาขาภาษาอังกฤษ จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ณ โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดเมืองใหม่ฯ จ.ลพบุรี
13) วันที่20 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดโครงการความร่วมมือทางดนตรีระหว่าง
ม.ศิลปากร, ม.ราชภัฏเทพสตรี, บริษัทอิทัสอินเตอร์เกรซั่น และบริษัทยามาฮ่า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร
2/210
14) วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ประชุมเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมยูงทอง
1.2 ประกาศฯ เรื่องกาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมถึงรายละเอียด ประกาศฯ เรื่องกาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป.
ประจา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สรุปดังนี้
วันที่ 20 ธันวาคม 2557
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2557 ช่วงเพิ่ม – ถอนรายวิชา
วันที่ 3 – 4 มกราคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 (เทศกาลปีใหม่
2558)
วันที่ 10 - 11 มกราคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 (กิจกรรมเดิน – วิ่ง)
วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 3 (มีการสอบเข้า
โรงเรียนสาธิตฯ)
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 4
วันที่ 12 เมษายน 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชาเรียน,
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และการชาระ
ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากาหนด
วันที่ 11 – 12 เมษายน 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 5 (เทศกาลสงกรานต์)
วันที่ 18 – 19และ 25 เมษายน 2558 สอบปลายภาค และวันสุดท้ายของการรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2558
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

1.3 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่ามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2557 โดยมีมติที่
เกี่ยวกับคณะดังนี้
1) เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) (หลักสูตร พ.ศ. 2558
ที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2553) จานวน 5 สาขาวิชา (ครั้งที่ 2) โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผ่านการเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของหน่วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ จานวน 3 คน คือ
1. นายเกษ รถกล
2. นายนิติภัทร พูลเพิ่ม
3. นายนราวุธ ขาประสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ จานวน 4 คน คือ
1. นายเกษ รถกล
2. นายนิติภัทร พูลเพิ่ม
3. นายนราวุธ ขาประสิทธิ์
4. น.ส.เกศรินทร์ อุ่นเสนีย์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557 วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 วันพุธ ที่
19 พฤศจิกายน 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2557 วั น พุ ธ ที่
19 พฤศจิกายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 5)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
4) ผลการเรีย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรีจานวน 67 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 6 – 11, ใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 11 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 12, ใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13, ใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 14)
9) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15)
10) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา กศ.นบ. ภาคการศึ กษาที่ 1/2557 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 16)
4.2 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อ.นิพิฐพนธ์ อินทิตานนท์ ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา รศ 2208304
แรงงานสัมพันธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า
รศ 2208304 แรงงานสัมพันธ์ ของ สิบตรีประภาวิษณุ์ พรหมไชยศรี รหัส 55294700158 เกรด C+
2) อ.วิ ภ าศิ ริ แจ้ ง แสงทอง ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า2102002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา2102002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ของ นางสาวขวัญชนก สละทอง รหัส 53134700115 เกรด D
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X
(ขส) และ เกรด I (ร) ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 18

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 7 รายวิชา 7 คน อนุมัติการแก้ไขผลการ
เรียน เกรด X (ขส) จานวน 5 รายวิชา 7 คน
4.4 ขออนุญาตปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่
21 ธันวาคม 2557 เรื่องขออนุญาตปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) เนื่องจากโครงการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการอนุมัติหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 และได้ดาเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษามาจานวน 1 รุ่นแล้ว แต่โครงการหลักสู ตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบั ณฑิ ต (รป.ด.) ไม่ส ามารถจั ดการเรีย นการสอนในหลั ก สู ตรนี้ต่ อไปได้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการทั้งด้านการเรียนการสอน และบุคลากรประจาหลักสูตรสูงกว่ารายรับทาให้ไม่
คุ้มทุน จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกท่านในเรื่องการปิดหลักสูตรนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขออนุ ญ าตปิ ด หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และนาเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2558
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในครั้งต่อไป คือ วันพุธที่
21 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

