รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2556
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. ดร.มยุรี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.ดร.ศิริพร
8. ผศ.สุวรรณา
9. นายบุญสนอง
10. นายวิบูลย์
11. นางมัทนา
12. นายธวัชชัย
13. นางภัคจิรา
14. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
อนุกูล
ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
วงษ์ขันธ์
พันแสง
เภาคา
ศรีโสภณ
ศุภนคร
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
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ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2555 โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดปฏิทินการศึกษา ดังนี้
- เริ่มการเรียนการสอน 18 มีนาคม 2556
- นักศึกษาลงทะเบียน 18 – 22 มีนาคม 2556
- ชาระเงินลงทะเบียน 25 – 29 มีนาคม 2556
- วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา 10 พฤษภาคม 2556
- 17 พฤษภาคม 2556 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน การแก้ I ภาค 2/2555 และ
การรักษาสภาพนักศึกษา
- วันที่ 20 –23 และ 27 พฤษภาคม 2556 สอบปลายภาค
- วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556
- วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2556 คณะกรรมการประจ าคณะอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย น ภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2555
ประธานที่ประชุมขอให้ผู้บริหารคณะชุดใหม่ กากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคฤดู
ร้อน และการขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน
1.2 รายงานผลการใช้งบประมาณประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง รายละเอี ย ดการใช้ ง บประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ 2556 เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2556 ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 2
จานวนโครงการทั้งหมด 124 โครงการ
โครงการที่มีการใช้งบประมาณ ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.45
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.26
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.29
ประธานที่ประชุมขอให้ภาควิชา สาขาวิชาดาเนินการจัดกิจกรรม และจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เป็นไปตามระยะเวลา และขอให้หัวหน้าสานักงานคณบดีกากับดูแลตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
อาจารย์บุญสนอง เภาคา ผู้แทนคณาจารย์ เสนอแนะให้จัดทารายงานการใช้งบประมาณ
ตามไตรมาส เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส และจะได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ
คณะและสาขาวิชาว่าได้ดาเนินการตามไตรมาสที่ขออนุมัติไว้หรือไม่
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอาจารย์บุญสนอง ในการจัดทา
รายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาสและเห็น
จานวนกิจกรรมของสาขาวิชาที่จัดในแต่ละไตรมาสได้อย่างชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม แก้ไข พิจารณาบันทึกการประชุม
เป็น พิจารณารายงานการประชุม
- หน้ า ที่ 6 ย่ อหน้ าแรก มติ ที่ประชุ ม แก้ไ ขนามสกุล อาจารย์ พิมพ์ระวี เรื องวัฒ นกี เป็ น
เรืองวัฒกี
- หน้าที่ 6 ย่อหน้าสุดท้าย มติที่ประชุม แก้ไข ข้อความ เห็นชอบใช้ เป็นเห็นชอบให้
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การสรรหาคณบดี และผู้อานวยการสานัก
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุม แนะนาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ปรีชา
สุขเกษม โดยคณบดีท่านใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ผลการสรรหาผู้อานวยการ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น ผู้ อ านวยการ คื อ ผศ.ศรี สุ ภ า นาคธน และผู้ อ านวยการส านั ก
ศิลปวัฒนธรรม คือ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ตามที่คณะได้ดาเนินการส่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับทราบและเห็นชอบหลักสูตรแล้วนั้น คณะได้ดาเนินการจัดส่งหลักสูตรให้คุรุสภาเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 15 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 14 คน 7 รายวิชา และแก้ไขผลการเรียน I
(ร) จานวน 48 คน 9 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และI(ร) นักศึกษา จานวน 15
รายวิชา เป็นนักศึกษาจานวน 62 คน
4.2 รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึ กษา
ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 19 รายวิชา ซึ่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนนักสาขาวิชายังไม่ได้แจ้ง
มาที่คณะ
นางมัทนา ศุภนคร ผุ้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกต การเปิดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาค
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ว่า นักศึกษาที่ขอเปิด รายวิชาเป็นนักศึกษาเพียงหมู่เรียนเดียว และเป็นนักศึกษาทั้ง
หมู่เรียนหรือไม่ ซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.ศิริ พร วงษ์ขันธ์ ผู้แทนคณาจารย์ แจ้งว่า นักศึกษาที่ขอเปิดรายวิช าในภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555 ส่วนมากเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) และนักศึก ษาต้องผ่านรายวิชาที่ขอเปิดใน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 เพื่อที่จะได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า นักศึกษาที่ขอยกเลิกรายวิชาที่ขอเปิด
เรียนในภาคฤดูร้อน โดยส่วนมากจะไม่อนุญาตเนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไงในการขอเปิดรายวิ ชา และอาจารย์
ผู้สอนที่สอนภาคฤดูร้อนไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้
อาจารย์ มยุรี ทรัพย์เที่ยง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ แจ้งว่า ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนในหลักสูตรเก่า จะขอเรียนสมทบกับนักศึกษากศ.บป.ได้ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
ประธานที่ป ระชุมชี้แจงว่า มหาวิทยาลั ยไม่อนุญาตให้ นักศึ กษาภาคปกติล งเรียนสมทบกั บ
นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 19 รายวิชา และมีมติเห็นชอบ โดยขอให้ที่ประชุมแจ้งรายชื่อผู้สอนรายวิชาให้ทราบอีกครั้ง
ในการประชุมครั้งต่อไป
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง ผลการเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 2
รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 1 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. และผลการเรียนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ส่งผลการเรียนเพิ่มเติม ทั้ง 3 รายวิชา
4.4 ผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของ
นางสาวอรั ญ ญา วงศ์ ล ะคร นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ในรายวิ ช าการออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2553 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ชาติชาย อนุกูล ได้ส่งผลการเรียน
ของนักศึกษา ดังนี้
คะแนนระหว่างภาค
51 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 15 คะแนน
รวม 66 คะแนน ผลการเรียน C+
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาหลักฐานขอส่งผลการเรียนเพิ่ มเติม รายวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ และมีมติอนุมัติการส่งผลการเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การขอตาแหน่งวิชาการ
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ประธานที่ป ระชุมแจ้ งที่ป ระชุม เรื่อง ดร.ชาติช าย อนุกูล ได้ยื่นแบบเสนอแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อให้คณะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดย
คณะจะได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนนาแจ้งคณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาเป็นลาดับต่อไป
5.2 การครบวาระของกรรมการประจาคณะ
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเรื่องการครบวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการประจาคณะ
ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 30 มีนาคม 2556 คณะจะดาเนินการสรรหากรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาดารง
ต าแหน่ ง กรรมการประจ าคณะ และขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า น กรรมการประจ าคณะทุ ก ท่ า น
ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้คาปรึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ขอฝากโครงการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
2556 กับคณะผู้บริหารชุดใหม่ขอให้สานต่อโครงการต่างๆ ตรวจติดตาม โครงการที่ได้ของบประมาณไว้ให้เสร็จ
เรียบร้อยตามกาหนดเวลาในแผนปฏิบัติการ
นายวิบู ลย์ ศรี โสภณ ผู้ ทรงคุณวุฒิ กล่ าวขอบคุณ และชื่นชม คณะกรรมการประจาคณะ
ทุกท่านที่ช่วยกันพิจารณาเรื่องต่างๆ สาเร็จไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด
นายธวัชชัย เศรษฐจิน ดา ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝากให้ คณะผู้ บริห ารชุดใหม่พิจารณาในเรื่องการ
ดาเนินงานและการทากิจกรรมต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น และภูมิภาค เพื่อให้คณะและมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้คณะ สาขาวิชา รวมไปถึงมหาวิทยาลัย ให้ความสาคัญ
ในเรื่องการพัฒนาบัณฑิตในทุกคณะ และทุกสาขาวิชาให้มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภายนอก
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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