รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2560 (วาระพิเศษ)
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 16.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
2. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
6. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
7. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
10. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
ติดภารกิจ
2. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ติดภารกิจ
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
ไปราชการ
4. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
2. อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
3. อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
4. อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเลือกแบบประเมินการกาหนดน้าหนักของภาระงาน และสมรรถนะประจาสายงาน
การสอนของ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มี
บันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ทุกท่าน เพื่อเลือกแบบประเมิน การกาหนดน้าหนักของภาระงานและสมรรถนะ
ประจาสายงานการสอน โดยกรณีของผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่ยอมรับบันทึกข้อความที่สานักงานคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงทาบันทึกข้อความที่ มนส. 239/2560 วันที่ 3 เมษายน
2560 ส่งไปยังที่อยู่ของ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ทางไปรษณีย์ ตอบรับ EMS เพื่อแจ้งให้ ผศ.ดร.จอมชัย

เลิศอมรรัฐ เลือกแบบประเมินการกาหนดน้าหนักของภาระงานและสมรรถนะประจาสายงานการสอน เพื่อใช้
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)
โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ จะดาเนินการจัดทาแบบประเมินตามชุดที่ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ได้เลือกไว้ และ
ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ก็ได้รับทราบบันทึกข้อความที่ มนส. 239/2560 วันที่ 3 เมษายน 2560 แล้ว
แต่ ผศ.ดร.จอมชัย เลิ ศอมรรัฐ กลั บมีห นั งสื อลงวันที่ 12 เมษายน 2560 อ้ างว่าไม่
สามารถเลือกแบบประเมินได้ เนื่องจากไม่มีการจัดชั่วโมงสอน และภาระงานใดๆ ให้ เพื่อใช้ในการประเมินได้
นอกจากนี้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ยังได้ยื่นฟ้อง นางเพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ และนางชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เรียกค่าเสียหาย กรณี
ไม่ได้รับค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 – 1.10
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันพุธ ที่
5 เมษายน 2560
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น พุ ธ ที่
5 เมษายน 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขหน้า 2.2 ข้อ 1.2 บรรทัดที่ 4 จาก 3 หลักสูตร เป็น 4 หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ของ อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแก้ ไ ขผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา ของ
อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิ น ว่า ได้มีการทาบันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนเพิ่มเติม และมี การรวบรวม
ผลคะแนนใหม่ โดยตรวจสอบใหม่ทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัช ดา พงศ์ไพรรัตน์ เสนอว่า ควรมีการตรวจสอบผลคะแนน
นักศึกษาทั้งหมู่เรียนอีกครั้ง เพราะอาจมีการตรวจข้อสอบผิดพลาด เนื่องจากข้อสอบชุดเดียวกัน
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ผ ลการเรี ยน ของนางสาวพั ช ริ นทร์ อิ นทราราม รหั ส
58134570124 รายวิชา ภอ 2102219 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เกรด C
3.2 การแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ของ อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการแก้ ไ ขผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา ของ
อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง เนื่องจากหลักฐานแนบในการส่งขอแก้ไขผลการเรียนในครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ไม่ตรงกัน และคณะกรรมการประจาคณะมอบหมายให้ผู้บริหารคณะดาเนินการแจ้งผู้สอนรับทราบและแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติผลการเรียน รายวิชา การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา รหัส
วิชา 0033015 ของนักศึกษาหมู่เรียน 572522201 จานวน 9 คน ดังนี้
1. นายภานุพันธ์ เกรียงไกรนาคา
รหัส 57252220106
เกรด C
2. นายนรินทร์ บุญมี
รหัส 57252220109
เกรด C+
3. นายสุเมธ เรืองฉาย
รหัส 57252220116
เกรด B+

4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุรศักดิ์ สุภักดี
นายปัทฐพงษ์ สุดใจ
นายกิตติศักดิ์ สถาผล
นายพีรนนท์ บุญรอด
นายไพรัตน์ เปี่ยมพูล
นายคารณ ชัยพูม

รหัส 57252220117
รหัส 57252220129
รหัส 57252220137
รหัส 57252220138
รหัส 57252220151
รหัส 57252220165

เกรด B+
เกรด B+
เกรด B
เกรด B
เกรด B
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 12 รายวิชา 39 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน8 รายวิชา 40 คน
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 9 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4.3 การพิจารณาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้ตรวจสอบ
แล้วตั้งข้อสังเกตว่า เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3 ตัวท้าย ควรใส่ XXX ให้เหมือนกัน และรหัสผู้สอนควรใส่ให้
ครบทุกตาราง
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า แบบฟอร์มการทาหลักสูตรใหม่
ไม่มีให้ใส่รหัสผู้สอนจึงตัดออก

นางมัทนา ศุภ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ให้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อมหาวิทยาลัยที่สาเร็จการศึกษา และในหมวดที่ 4 แต่ละหลักสูตรมี
ความละเอีย ดแตกต่างกัน สาขาวิช าภาษาไทยอธิบายละเอียดครบถ้ว น สาขาวิชาภาษาอังกฤษไม่อธิบาย
รายละเอียด ควรทาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ เสนอว่ า ในหมวดที่ 6 อยากให้
สาขาวิชาเพิ่มข้อมูลอาจารย์ที่ต้องไปอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ปีละ 1 ครั้ง และเพิ่มรายชื่ ออาจารย์ที่จาทา
ผลงานวิชาการภายในระยะเวลา 5 ปี อย่างน้อย 1 ผลงานด้วย
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สอบถามที่
ประชุมว่า คุณลักษณะบัณฑิตนั้นควรใส่ไว้ในหลักสูตรหรือไม่
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า คุณลักษณะบัณฑิตควรใส่ไว้ใน
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร
อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง สอบถามที่ประชุมว่า แผนผู้สาเร็จการศึกษา คณะจะให้กาหนด
จานวนเท่าใด
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า แผนผู้ส าเร็จการศึกษานั้น
มหาวิทยาลัยยังไม่กาหนดชัดเจนมีทั้งแผนผู้สาเร็จการศึกษา 40 คน และแผนผู้สาเร็จการศึกษา 60 คน แต่ใน
ความเป็นจริงให้จัดนักศึกษาห้องละ 30 คน ซึ่งสามารถระบุแผนผู้สาเร็จการศึกษา 40 คน หรือ 60 คน ได้ แต่
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ห้อง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 4 หลักสูตร โดยมี
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะ รายละเอี ย ดในเอกสารเล่ ม หลั ก สู ต ร
4 หลักสูตร และนาส่งมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าที่ประชุมสภาวิชา ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2560
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่าจะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
5/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

