รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.45 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์ชุติมา
5. อาจารย์เสน่ห์
6. นางมัทนา
7. นายวิบูลย์
8. นางภัคจิรา
9. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
สุทธิสาร
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุวรรณา
2. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.สุรพล

พันแสง
ศรีทอง
ทรัพย์เที่ยง
เคยบรรจง

ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 14.45 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่อการดาเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ
2555
ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลของมหาวิทยาลั ย ต่อการดาเนินงานของ คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2555
1) ด้านการผลิ ต บั ณฑิต ปั จจุบันคณะมนุษยศาสตร์ไม่ มีการเปิ ดการเรี ยนการสอนระดั บ
ปริญญาโท และในอนาคตจะมีการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) ด้านการวิจัย ในปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์ ฯมีผลงานวิจัยจานวน 4 เรื่อง
เท่านั้น จึงจะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการทาวิจัย ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557

3) ด้านการบริหาร คณะจะจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น และสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วย ส่วนด้านงบประมาณคณะมีการดาเนินงานประเด็น
ยุทธศาสตร์และบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1
1.2 รายงานสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง พิ จ ารณารายละเอี ย ด รายงานสถิ ติ ก ารเบิก จ่ า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2
ดร.กันยา กองสูงเนิน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ สอบถามว่ากิจกรรมส่งเสริมการเลื่อน
วิทยาฐานะและพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ ครูและศิษย์เก่า ว่าจัดให้แก่ครูที่สอนภาษาอังกฤษ หรือจัดให้แก่
ครูที่สอนในทุกสาขาวิชา
ประธานที่ประชุมชี้แจ้งว่า จัดให้แก่ครูที่สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.เสน่ห์ เทียมดี สอบถามว่า อ.พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม สามารถจัดกิจกรรมสอนศิลป์ผ่านสื่อ
ได้หรือไม่
ประธานที่ประชุมชี้แจ้งว่า สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวและดาเนินการได้เลย
1.3 งบกาไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ชี้แจงเรื่องงบกาไร
ขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางภัคจิรา แท่นทอง ชี้แจงที่ประชุมว่า โดยภาพรวมคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผลกาไรเพราะ
คณะสามารถจัดกิจกรรมได้เกือบครบทุกกิจกรรม มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากไม่ได้ขอ
อนุญาตกันเงินนอกงบประมาณไว้ โดยคณะฯได้รับงบประมาณ 15,441,750 บาท ใช้ไป 15,018,567.68 บาท
คงเหลือ 423,182.32 บาท
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรมีการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ
อาจารย์ที่ทางานวิจัยและได้นาผลงานไปนาเสนอผลงานวิจัยที่ต่างประเทศ โดยสนับสนุนเรื่องงบประมาณใน
การเดินทาง
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า จะนาเรื่องนี้เสนอในการประชุมของมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2556 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
ประธานที่ประชุมแจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2556 วันศุกร์ที่
20 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดผู้สอนของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าได้สอบถามข้อมูลการจัดผู้สอนของโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต จาก ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ว่ามีเกณฑ์
การจั ด ผู้ ส อนอย่ า งไร ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ า อาจารย์ ผู้ ส อน 1 ท่ า น สามารถสอนได้ จ านวน 12 คาบ เท่ า กั บ
4 รายวิชา
นางมัทนา ศุภนคร เสนอว่า ควรจะมีเอกสาร ประกาศ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็น
หลักฐานอ้างอิงข้อมูล
ประธานแจ้งที่ประชุม แจ้งว่า จะให้ฝ่ายวิชาการดาเนินการหาหลักฐานอ้างอิงข้อมูลการจัด
ผู้สอนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม ฝ่ายวิชาการหาเอกสารหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป
3.2 การขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร
ประธานในที่ป ระชุ มแจ้ งเรื่อง การขอแก้ไขผลการเรี ยนของ อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิต ร
รายวิช า ศท 0011013 กฎหมายกับ ชี วิต ในภาคการศึกษา ที่1 /2556 โดยที่ประชุ ม มีมติ ให้ ขอเอกสาร
หลักฐานการให้คะแนนเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 5
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้แก้ไขผลการเรียน ดังนี้
น.ส.พนิ ด า ภู่ เ รื อ ง รหั ส 56184800120 คะแนนเก็ บ 52 คะแนน คะแนนปลายภาค
32 คะแนน รวม 84 คะแนน มีผลการเรียนเป็น A
น.ส.ลั ด ดาวั ล ย์ โสที รหั ส 56184800127 คะแนนเก็บ 41 คะแนน คะแนนปลายภาค
19 คะแนน รวม 60 คะแนน มีผลการเรียนเป็น C
3.3 การขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.ชนิตตา ช่วงโชติ

ประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่อง การขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.ชนิตตา ช่วงโชติ รายวิช า
ศท 0033011 ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร ในภาคการศึ ก ษา ที่ 1/2556 และมี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยวิ ช าการคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่มเติมการแก้ไขผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดเพิ่มเติม
ในเอกสารหมายเลข 6
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้แก้ไขผลการเรียน ของ นายพงศธร แซ่ตั้ง รหัส 56104410139
คะแนนเก็บ 47 คะแนน คะแนนปลายภาค 10.5 คะแนน รวม 57.5 มีผลการเรียนเป็น D+
3.4 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้ง ที่
13/2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ของ ดร.กันยา กองสูงเนิน นั้น
เนื่องจากยังไม่มีผู้มาปฏิบัติหน้าที่นี้ ประกอบกับคณะฯไม่ได้ส่งเรื่องดั งกล่าวไปยังมหาวิทยาลัย ทาให้คาสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และปัจจุบัน ดร.กันยา กองสูงเนิน มา
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์เหมือนเดิม
มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าภาควิชามนุ ษยศาสตร์ ของ
ดร.กันยา กองสูงเนิน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 7 - 12
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาค
ปกติ และภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
เดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
ชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 12 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 15 รายวิชา
4) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคกศ.บป. ภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
ชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา
6) ผลการเรีย นนั กศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
7) ผลการเรีย นนักศึกษาโครงการ รปด. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
ตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษาเดิม
บางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
11) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.นบ. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 4 รายวิชา
12) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปด. ภาคการศึ กษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
13) ผลการเรี ย นนั ก ศึ กษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 4 รายวิชา
14) ผลการเรี ย นนั ก ศึ กษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
4.2 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอน รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 13
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน ดังนี้
อ.สาธิตา สังข์พงษ์ รายวิชา 2102002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ในภาคการศึกษาที่1/2553 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 14 - 28
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 9 รายวิชา 13 คน และ เกรด I (ร) จานวน
5 รายวิชา 10 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณะจะจั ดโครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารี ประเทศ
มาเลเซียจะมาร่วมงานและแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะในช่วงเช้า และช่วงเย็นจะไปแสดงศิลปวัฒนธรรม
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ชี้แจงเรื่องการประกวดการแต่งกายชุด
ไทย ผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการประกวดอาหารไทยสร้างสรรค์ จะใช้
ไข่เค็มดินสอพอง ของดีจังหวัดลพบุรีเป็นวัตถุดิบสาคัญในการประกอบอาหาร
5.2 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2557
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณะจะจัดประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากคณะต้องรวบรวมผลการเรียนส่งมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

