รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.40 – 15.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
2. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
3. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
4. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
5. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
6. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์
7. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
8. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
9. นางมัทนา
ศุภนคร
10. นางภัคจิรา
แท่นทอง
11. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
ไปราชการ
2. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล ไปราชการ
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ไปราชการ
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เรื่องที่ประชุม รองประธานปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือนมกราคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
อ.ชุติ ม า ธนู ธ รรมทั ศน์ รองประธานกรรมการ แจ้ง ที่ ประชุม ทราบถึง สรุ ป โครงการ
ประจาเดือนมกราคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสรุปดังนี้

ลาดับที่
1
2

วัน เดือน ปี
6,20,24 ม.ค. 60

โครงการ/กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน

9-15 และ 18 ม.ค. 60 กีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

สถานที่
รร.อนุบาลบ้านหมี่ , รร.เมืองละโว้วิทยา,
รร.อนุบาลอินทรบุรี
โรงยิมและสนามฟุตบอล ม.ราชภัฏเทพสตรี

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อวัดระดับภาษาจีน HSK

คณะมนุษยศาสตร์

อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ

18-ม.ค.-60

เปิดประตูความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

หอประชุม 1

อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกลุ

5

18-20 ม.ค. 60

ค่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

6

19-ม.ค.-60

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท ต.คลองขุด
จ.จันทบุรี
ตึก 10/703 ม.ราชภัฏเทพสตรี

7

21-ม.ค.-60

โครงการค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวอินเตอร์

ตึก 16/406 ม.ราชภัฏเทพสตรี

อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง

8

22-ม.ค.-60

โครงการสานสัมพันธ์รับน้องส่งพี่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โรงยิม ม.ราชภัฏเทพสตรี

อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง

9

25-ม.ค.-60

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

10

27 ม.ค. และ 10 ก.พ. 60

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อเด็กและเยาวชน

โรงเรียนพระนารายณ์

11

30-ม.ค.-60

โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดร.กันยา กองสูงเนิน
.
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
.
อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น

3

11 และ 18 ม.ค. 60

4

อ.จุฑามาศ พรรณสมัย

1.2 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
อ.ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองประธานกรรมการ แจ้ง ที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ
ที่ ว 28/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่
2/2560 โดยมีการพิจารณาการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2560,
การดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559, รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1 – 1.1
1.3 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
อ.ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีใช้งบประมาณตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
อย่างต่อเนื่อง
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งว่าสาขาศิลปกรรมฯ ยังไม่ได้ส่งเบิก
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมศิลปกรรมสองฝั่งโขง ซึ่งจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดร.สุรพล เคยบรรจง เสนอว่า ควรติดตามและตรวจสอบให้การเบิกจ่ายตรงตามกาหนดเวลา
ผศ.ดร.รัชดา พงศไพรรัตน์ เสนอว่า ในการจัดกิจกรรมทั้ง 4 ไตรมาสมีระยะเวลาไม่เท่ากัน
เพราะแต่ละสาขาวิชาไม่ได้กาหนดเวลาเดียวกัน
นางมัทนา ศุภนคร เสนอว่า ให้เพิ่มช่องตารางอีกหนึ่งช่องเพื่อระบุว่าโครงการนี้อยู่ใน
ไตรมาสใด เพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2 – 2.16
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่
18 มกราคม 2560
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มมี ม ติรั บรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2560 วั น พุธ ที่ 18
มกราคม 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 1 ผู้เข้าประชุม ตัดชื่อ น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ ออก
เอกสารหมายเลข 3.4 ข้อ 4) จังหลัดพลุรี แก้ไขเป็น จังหวัดลพบุรี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 อาจารย์อุเทน เรืองรุ่ง ขอเปลี่ยนเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2556
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความของ อาจารย์ อุเทน เรืองรุ่ง
ขอเปลี่ยนเกรด ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ของนักศึกษา จานวน 2 คน รายวิชา ปท 2209101 รัฐประศาสนศาสตร์
เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิช า รายวิชา ปท 2209101
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 คือ นายจุมพล ละไมกุล รหัส 56294690134 เกรด C+ และ
นายพงษ์พันธ์ โพธิสมภาวงษ์ รหัส 56294690146 เกรด C+
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 1 รายวิชา 2 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 3 รายวิชา 4 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้
1) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขอเปลี่ ย นแปลงเกรด รายวิ ช า ศท 0011204 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0011204 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คือ น.ส.สุทธิดา ยืนยาว รหัส 59184800150 เกรด C และ
น.ส.สุจิตรา สุริวงษ์ รหัส 59184800151 เกรด D+

4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ 2559
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งรายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 25 รายวิชา (เอกสารแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 6 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 14 รายวิชา (เอกสารแทรก)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2560
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่าจะประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.กัน ยา กองสูงเนิน กรรมการผู้แทนคณาจารย์ แจ้งที่ประชุมว่านักศึกษา
ของคณะมนุษ ยศาสตร์ฯ จานวน 623 คน เช้า ร่ว มพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษในโครงการพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ เข้าสอบวัดความรู้ จานวน 398 คน ผ่านการสอบ 136 คน คิดเป็น 34% โดยมีผู้ส อบผ่าน
เป็น ลาดับ ที่ 1 เมื่อเปรีย บเทีย บกับ คณะอื่นๆ สาหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะระบุใ น
ใบแสดงผลการเรียน
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

