รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.35 – 15.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.กันยา
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. นางมัทนา
9. นายวิบูลย์
10. ดร.สุรพล
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

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

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1.รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
2. ดร.ชัยพัฒน์

ศรีทอง
ทรัพย์เที่ยง

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคกศ.บป.
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประธานในที่ประชุมแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิน
การศึกษา ภาคกศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 19 เมษายน 2557
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันที่ 2 – 3, 9 - 10 สิงหาคม 2557 สอบปลายภาค
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 10 กันยายน 2557
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 26 กันยายน 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

1.2

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้ งเรื่อง ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ 2556 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
- ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก (5.00)
- การบรรลุตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดี (3.70)
- การบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับดี (4.20)
รวมส่วนที่ 2 ได้ระดับดี (4.30)
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก/ประยุกต์ประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี (3.73)
- นวัตกรรม/การเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้ (3.24)
- การเงินและงบประมาณ อยู่ในระดับดี (3.72)
- การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (4.80)
รวมส่วนที่ 3 ได้ระดับดี (3.87)
ส่วนที่ 4 การประเมินคุณภาพการบริหาร/คุณลักษณะ
- การบริหารหน่วยงาน อยู่ในระดับพอใช้ (2.86)
- ภาวะผู้นา/การทางานเป็นทีม อยู่ในระดับพอใช้ (2.95)
- การสื่อสาร/การสร้างเครือข่าย อยู่ในระดับพอใช้ (2.98)
- การมีวิสัยทัศน์/ความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับพอใช้ (3.10)
รวมส่วนที่ 4 ได้ระดับพอใช้ (2.96)
คะแนนประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดี (3.73)
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อการดาเนินงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1. ด้านการวิจัย คณะต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษ ต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย
คณะต้องเร่งกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานด้านการวิจัยอย่างเข้มข้น จัดระบบบริหารงานวิจัยในคณะให้
เหมาะสม มีการกากับติดตามการดาเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการกาหนดภาระงานของอาจารย์
ให้เหมาะสมที่ให้ความสาคัญแก่งานวิจัยมากขึ้น โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน
2. ด้านการบริหาร
2.1 อาจารย์ คณะต้องเร่งรัดการพัฒนาให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จานวน
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีสัดส่ วนต่าลงเล็กน้อย คณะจะต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนและ
จริงจัง แนวทางหนึ่งคือ การมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการสร้ างผลงานทาง
วิชาการที่จะนาไปสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์ที่มีศักยภาพในจานวนที่คณะตั้งเป้าหมายไว้เป็นรายปี
โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะและอาจารย์ ภายใต้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมของคณะ
2.2 การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ คณะต้องเร่งรัด
พิจารณาหาสาเหตุของการดาเนินการที่ไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าวว่าเรื่องใดบ้าง แต่ละเรื่องเกิดจากอะไร ควร
จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อนาข้อสรุปที่ได้มากาหนดแผนกลยุทธ์ในการดาเนินการอย่างเข้มข้น และมีการ
กากับติดตามอย่างจริงจัง ต่อไป

2.3 คุณภาพการบริหารและคุณลักษณะของคณบดี อยู่ในระดับพอใช้ในทุกด้าน
ดังนั้นจึงควรทาการปรับปรุงการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นาของคณบดี โดยใช้วิธีการหลายๆอย่าง เช่น การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกัน การกระจายงานความรับผิดชอบ ตลอดจนการสื่อสารภายในคณะให้ทั่วถึง
1.3 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ
ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่องสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 และในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งต่อไป ให้นาเรื่องเรื่องสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557
ไปอยู่ในวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 3
เงินงบประมาณ

รับจัดสรร

ยอดจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คิดเป็น%การจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งบประมาณแผ่นดิน

14,219,300.00

5,098,747.84

9,120,552.16

35.86%

จานวน 13 โครงการ

งบ บ.กศ.

2,324,300.00

878,200.00

1,446,100.00

37.78%

จานวน 35 โครงการ

งบ กศ.บป.

526,200.00

113,952.77

412,247.23

21.66%

จานวน 7 โครงการ

บริการวิชาการ

710,000.00

270,745.00

439,255.00

38.13%

จานวน 16 โครงการ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

658,000.00

132,700.00

525,300.00

20.17%

จานวน 6 โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

1,875,000.00

692,270.00

1,182,730.00

36.92%

จานวน 3 โครงการ

รวม

20,312,800.00

7,186,615.61

13,126184,.39

35.38%

1.4 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานในที่ประชุมแจ้งบันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ... มอบเลขานุการนาเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อพิจารณาต่อไป
1.5 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (การประชุมลับ)
ประธานในที่ประชุมแจ้งบันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
(การประชุมลับ) มีมติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา ปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.6 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานในที่ประชุมแจ้ง บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติสภามหาวิทยาลัย รับทราบผลการดาเนินการอนุมัติปริญญาบัณฑิต โดยการขอมติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมี
มติอนุปริญญาบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5ปี) จานวนทั้งสิ้น 341 คน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 19
มีนาคม 2557
ดร.กันยา กองสูงเนิน หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสาขาวิ ช าต่ า งๆ ที่ สั ง กั ด ในภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ ได้ รั บ ค าชมเชยจาก
คณะกรรมการ และให้ ส่ งเอกสารและข้อมูล ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2557 รับ ฟังผลการประเมินจาก
คณะกรรมการในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะน าหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ (ค.บ.) ของศู น ย์
การศึกษาฯ อาเภอชัยบาดาล เข้าที่ป ระชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เดือนพฤษภาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข หน้า 8 ข้อ 5.6
จากวันที่ 8 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความ เรื่องขอแก้เกรด X(ขส) ของ
ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) รายวิชา ศท 0022015 ความจริงของชีวิต จานวน 2 คน
และ ศท 0022016 คุณธรรมกับชีวิต จานวน 1 คน รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 8 – 9 และ
อาจารย์ พิมพ์ชนา พาณิช ย์กุล ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) รายวิช า ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารฯ จานวน 1 คน, ภอ.2102106 ภาษาศาสตร์สาหรับครู จานวน 1 คน และ ศท 0033015 การพูด
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา จานวน 1 คน รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 10 - 12
มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ดังนี้
ผู้สอน ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
1) นายอนุพงศ์ คงเกิดผล รหัสนักศึกษา 55294690112 รายวิชา ศธ 0022015
ความจริงของชีวิต ได้ผลการเรียน E
2) นางสาวอริสา บุตรปลายดี รหัสนักศึกษา 56115530163 รายวิชา ศธ 0022015
ความจริงของชีวิต ได้ผลการเรียน E
3) นายสิทธิชัย อ๊อดเอก รหัสนักศึกษา 55124630162 รายวิชา ศธ 0022016
คุณธรรมกับชีวิต ได้ผลการเรียน E
ผู้สอน อาจารย์พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
1) นางสาวธิดารัตน์ บุญชม รหัสนักศึกษา 56134060105 รายวิชา ศท 0033013
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้ผลการเรียน E
2) นางสาวชลชิต จันโพพันธ์ รหัสนักศึกษา 55134880121 รายวิชา ศท 0033013
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้ผลการเรียน C
3) นายวชิร สัญห์ ฉิมเถือ รหั สนักศึกษา 56134880122 รายวิช า ศท 0033013
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร ได้ผลการเรียน C
4) นายสุวพิจญ์ สีงามเลิศ รหัสนักศึกษา 56115530121 รายวิชา ภอค 2102106
ภาษาศาสตร์สาหรับครู ได้ผลการเรียน C+

5) นางสาวเกวลี จากสกุล รหัสนักศึกษา 56115530136 รายวิชา ภอค 2102106
ภาษาศาสตร์สาหรับครู ได้ผลการเรียน C
6) นางสาวอริ ส า บุ ต รปลายดี รหั ส นั ก ศึ ก ษา 56115530163 รายวิ ช า ภอค
2102106 ภาษาศาสตร์สาหรับครู ได้ผลการเรียน E
7) นายกฤตภาส ชนะพลกรัง รหัสนักศึกษา 55154750102 รายวิชา ศท 0033015
การพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ได้ผลการเรียน C+
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครูและ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ให้อาจารย์ทุกท่านในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทราบ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และเป็นประโยชน์ในการทา SAR ของคณะอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมใน
เอกสารหมายเลข 13

4.2 (ร่าง) ประกาศเรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง รายละเอี ย ดและให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา (ร่ าง) ประกาศเรื่ อง
พฤติ กรรมด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ส าหรั บนั กศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ม.ราชภั ฏเทพสตรี
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 14
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงว่า ควรตรวจสอบ(ร่าง) ประกาศฉบับนี้ ว่า
ควรสอดคล้อง กับ การสอบ U-net หรือไม่ แต่น่าจะนาข้อกาหนดในการสอบ U-net มาใส่ไว้ และควรหาข้อมูลจาก
หน่วยงานที่จัดการสอบ U-net
มติที่ประชุม
อนุมัติ และให้จัดทาประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2557
4.3 ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง รายละเอียด บันทึกข้ อความฯ เรื่อ ง ขออนุญาตเปลี่ ยนชื่ อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
มีศักยภาพตรงตามหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม
ชื่อ – นามสกุล
1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ศศ.ม
ศศ.บ
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชาเอก
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น

ปีที่จบ
2546
2530
2545
2537

3. Ms.Utako Tanaka

อาจารย์

M.A. B.A.

Japanese Language
Spanish Language and
Literature

2006
1997

เปลี่ยนใหม่ ลาดับที่ 3 จาก Ms.Utako Tanaka เป็น นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
ชื่อ – นามสกุล
1. นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

คุณวุฒิ
ศศ.ม
ศศ.บ
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชาเอก
ญี่ปุ่นศึกษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น

ปีที่จบ
2546
2530
2545
2537

M.A.

Applied Japanese
Linguistics
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

2010

อาจารย์

ศศ.บ.

2548

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จากเดิม
ชื่อ – นามสกุล

1.นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

เลขประจาตัว
ประชาชน/
Passport ID

3179900003717

ตาแหน่ง

อาจารย์

คุณวุฒิ

ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม
Certificate

Certificate

2. นางสาวสุนิศ า ธรรมาวิวัฒน์

3120200497522

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.บ
อ.ม.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
Certificate

3. Ms.Utako Tanaka

TZ 0425827

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.
B.A.

4. Mr.Ryota Wakasone

TG 5372458

อาจารย์

M.A.
B.A.

5.นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

5141600001106

อาจารย์

อ.ม.
Certificate

ศศ.บ.

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

ญี่ปุ่นศึกษา
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Japanese Language
(Tokyo Foreign Language
University)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Japanese Language
(San Francisco State
University )
Spanish Language and
Literature
(Seisen University )
Japanese History
(Hosei University)
Japanese History
(Hosei University)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Japanese Culture and
Japanese Language
(Fukuoka University of
Education)
ภาษาอังกฤษ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

เปลี่ยนใหม่ ลาดับที่ 3 จาก Ms.Utako Tanaka เป็น นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
ชื่อ – นามสกุล

1.นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

เลขประจาตัว
ประชาชน/
Passport ID

3179900003717

ตาแหน่ง

อาจารย์

คุณวุฒิ

ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม
Certificate

Certificate

2. นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

3120200497522

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.บ
อ.ม.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
Certificate

3. นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

31202004975
22

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

ศศ.บ.
4. Mr.Ryota Wakasone

TG 5372458

อาจารย์

M.A.
B.A.

5.นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

5141600001106

อาจารย์

อ.ม.
Certificate

ศศ.บ.

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

ญี่ปุ่นศึกษา
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Japanese Language
(Tokyo Foreign Language
University)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Applied Japanese Linguistics
(Monash
University,Australia)
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
Japanese History
(Hosei University)
Japanese History
(Hosei University)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Japanese Culture and
Japanese Language
(Fukuoka University of
Education)
ภาษาอังกฤษ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

มติที่ประชุม รับทราบ และนาส่งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไป
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 16 – 16.5
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 79 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษาอาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 112 รายวิชา
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา
6) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 11 รายวิชา
7) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา
8) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 8 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 17 รายวิชา
10) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปด. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
11) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา
4.5 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 17.1 – 17.9
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่าคณะควร
จัดให้อาจารย์ชาวไทยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นพี่เลี้ยงอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อคอยให้คาปรึกษา หรือ
ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน ดังนี้
1) อาจารย์ วิ ภ าศิ ริ แจ้ ง แสงทอง รายวิ ช า 6104213 ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ในภาคการศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน

2) ดร.อริ ษ า ลิ้ ม กิ ติ ศุ ภ สิ น รายวิ ช า รศ2208601 แนวคิ ด และทฤษฎี ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่1/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
3) Mr.Patrick Duclou รายวิชา 2102101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในภาค
การศึกษาที่2/2552 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
4) อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ รายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในภาคการศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
5) Miss Fiona Chung รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับ
อุดมศึกษา ในภาคการศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
6) Mr.Pierre Bruneau รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับ
อุดมศึกษา ในภาคการศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
7) อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รายวิชา 2102202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
ในภาคการศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
8) อาจารย์ ภาคภูมิ เฉลิ มวัฒ น์ รายวิชา 2101406 สัมมนาภาษาไทย ในภาค
การศึกษาที่2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
4.6 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 18 – 53
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 19 รายวิชา 51 คน อนุมัติการแก้ไขผล
การเรียน เกรด X (ขส) จานวน 14 รายวิชา 30 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสร้างจิตสานึกที่ดีให้นักศึกษา
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า อยากให้นักศึกษามีจิตสานึก
ที่ดตี ่อส่วนรวมมากขึ้น และนักศึกษาไม่ควรนาอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียน ควรมีป้ายปิดประกาศ
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า จะนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีต่อไป
5.2 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 5/2557 ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

