รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2557
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.40 – 14.50 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.กันยา
6. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
9. ดร.ชัยพัฒน์
10. นางมัทนา
11. นายวิบูลย์
12. ดร.สุรพล
13. นางภัคจิรา
14. น.ส.ระวีวรรณ

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

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

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2556
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และการรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์, และ4 – 7, 11 - 12 มีนาคม 2557 สอบปลายภาค
19 มีนาคม 2557
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1
1.2 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ

ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง เรื่ อง สรุ ปรายงานการเบิ ก – จ่ าย เงิ น ประจ าปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2
เงินงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
งบ กศ.บป.
กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กองทุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
รวม

รับจัดสรร
10,842,100.00
1,912,300.00
426,200.00
710,000.00
658,000.00
1,875,000.00
16,423,600.00

ยอดจ่ายแล้ว
260,777.15
73,945.00
44,595.00
920.00
29,700.00
16,600.00
426,537.15

คงเหลือ

คิดเป็น%
การจ่ายเงิน

หมายเหตุ

10,317,018.92
1,563,560.00
373,319.89
671,000.00
628,300.00
1,858,400.00
15,411,598.81

5.14%
18.24%
12.41%
5.49%
4.51%
0.89%
2.60%

จานวน 18 โครงการ
จานวน 45 โครงการ
จานวน 7 โครงการ
จานวน 21 โครงการ
จานวน 10 โครงการ
จานวน 3 โครงการ
-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 22 มกราคม 2557
ประธานที่ประชุมแจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่
22 มกราคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. เพิ่มรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คือ ดร.กันยา กองสูงเนิน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
2. เพิ่มรายชื่อผู้ไม่มาประชุม คือ นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดผู้สอนของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ประชุมพิจารณาเอกสารหมายเลข 4 ประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดชั่วโมงสอนในโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551
* ข้อ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา สอนในรายวิชาที่สังกัดคณะเดียวกัน ได้ไม่เกิน 2 รายวิชา
2 หมู่เรียน และหากต้องไปสอนรายวิชาที่สังกัดคณะอื่นด้วย สามารถสอนเพิ่มได้อีก โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน
3 รายวิชา 3 หมู่เรียน
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทักท้วงเรื่องระบบการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน
และการส่งผลการเรียนของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานที่ประชุม แจ้งว่า คณะกรรมการโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตเป็นผู้จัด
ผู้สอน คณะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี เลขที่ 28/2557
เรื่อง ขออนุญาตเปิดสอนสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานในที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขออนุญาตเปิดสอนสาขาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ใน
ระดับปริญญาตรี คือ
1) สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ภาคพิเศษ กศ.บป.
มติ ที่ประชุม ยั งไม่อนุ มัติ เนื่องจาก มอบ ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
สอบถามข้อมูล และขอรายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรที่ขอเปิดการเรียนการสอน และใน
การประชุมกรรมการประจาคณะครั้งที่ 3/2557 จะเชิญ ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ เข้าร่วมประชุมด้วย
4.2 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เลขที่
ทม.ดม. 1/2557 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอน
ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ
(กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 คือ
1) หลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี จานวน
30 คน รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 6
มติ ที่ประชุม ยั งไม่อนุ มัติ เนื่องจาก มอบ ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
สอบถามข้อมูล และขอรายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรที่ขอเปิดการเรียนการสอน และใน
การประชุมกรรมการประจาคณะครั้งที่ 3/2557 จะเชิญ ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุ ตร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
รายละเอียดด้วย
4.3 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
เลขที่ ทม.ดม. 16/2557 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอน
ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 1 /2557 คือ
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 40 คน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 7
มติที่ประชุม ยังไม่อนุมัติ เนื่องจาก มอบ ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สอบถามข้อมูล และขอรายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรที่ขอเปิดการเรียนการสอน และใน
การประชุมกรรมการประจาคณะครั้งที่ 3/2557 จะเชิญ ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
รายละเอียดด้วย
4.4 เสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี
ประธานในที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ ศูนย์การศึกษา
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี 2 ท่าน คือ

1) นางสาววราภรณ์ เอี่ ย มยิ่ ง การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สอนในระดับปริญญาตรี รายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน และ
ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
2) นางสาวนพรัตน์ น้อยเจริญ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี รายวิ ช า ศท 0033011 ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร และ
2101212 การคิดและการเขียนงานวิชาการ
มติ ที่ประชุม ยังไม่อนุ มัติ เนื่ องจาก จะเชิญ ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ เข้าร่ว มประชุม
กรรมการประจาคณะครั้งที่ 3/2557 เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม
4.5 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประธานในที่ป ระชุม แจ้ง ให้ ดร.ชั ยพั ฒ น์ ทรั พย์ เที่ ยง หั ว หน้ าสาขาวิช าการปกครอง
ท้องถิ่ น ชี้ แจงประวัติผู้ เสนอชื่อ ผู้ ส มควรได้รั บปริ ญญาดุ ษฎีกิ ตติม ศักดิ์ คือ นางสายใจ เลิ ศวิริ ยะประภา
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
และให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารหมายเลข 10
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อแนะนาว่าควรตรวจสอบความเรียบร้อยของ
เอกสารประวัติและผลงานอีกหนึ่งครั้ง ก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ
มติที่ประชุม อนุมัติ และนาส่งเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
4.6 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา2554 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข
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นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกตว่า ศูนย์การศึกษาต่างๆ และโครงการ
รปม. มีการส่งผลการเรียนมาที่คณะเพื่อผ่านความเห็นชอบจากการประชุมกรรมการคณะ เพราะฉะนั้นเรื่องการจัด
ผู้สอนควรจะผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจาคณะในการประชุมด้วยเช่นกัน
และประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งต่อไป จะเชิญศูนย์การศึกษา 4
ศูนย์การศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งผลการเรียนและการจัดผู้สอน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปี การศึ กษา2554 ปี การศึกษา 2555 และปี การศึ กษา 2556 และมีมติ เห็ นชอบผลการเรีย นนั กศึก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ และภาคกศ.บป. ปีการศึกษา2554 ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
เดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์การศึกษา
ชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา

3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ศูนย์การศึกษา
เดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 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
เดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
5) ผลการเรีย นนักศึกษาโครงการ รปด. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
6) ผลการเรี ยนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
7) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 9 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
ชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
4.7 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอน รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 14
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน ดังนี้
อ.สาธิตา สังข์พงษ์ รายวิชา 2102002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ในภาคการศึกษาที่
1/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน ของ น.ส.สุภาพร วงษ์อ่อน รหัส 52174910119 คะแนน
ระหว่างภาค 44 คะแนน คะแนนปลายภาค 6 คะแนน รวม 50 คะแนน เกรด D
Mr.Patrick Duclou รายวิชา 2102101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในภาคการศึกษาที่
2/2552 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน ของ นายอนิรุทธิ์ ตะกรุมวงค์ รหัส 52134530132 คะแนน
ระหว่างภาค 27 คะแนน คะแนนกลางภาค 18 คะแนน คะแนนปลายภาค 17 คะแนน รวม 62 คะแนน
เกรด C
4.8 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 15
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 103 รายวิชา 233 คน และ เกรด I (ร)
จานวน 53 รายวิชา 152 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2557

ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณะจะจัดประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 3/2557 ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. เนื่องจากคณะต้องรวบรวมผลการเรียนส่ ง
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 และเชิญศูนย์การศึกษา 4 ศูนย์การศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมด้วย
ดร.ชัย พัฒน์ ทรัพย์ เที่ยง หัวหน้าสาขาการปกครองท้องถิ่น แจ้งเรื่องการบริหารงานด้าน
วิชาการของโครงการ รปม. และศูนย์การศึกษาต่างๆ ควรจะผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อให้เป็นระบบในการปฏิบัติ
5.2 การใช้กระดาษ Reused
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ 2556 ประสบผลสาเร็จในการใช้
กระดาษ Reused เพราะมียอดสั่งซื้อกระดาษ A4 ลดลง และเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ให้ ใช้กระดาษ
Reused
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

