รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2557
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.45 – 15.10 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. นางภัคจิรา
11. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
กองสูงเนิน
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

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

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

ศรีทอง
ทรัพย์เที่ยง
เคยบรรจง

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.อาลัย

เนรานนท์

อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิน การศึกษาภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3
ประธานในที่ประชุมแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิน
การศึกษาภาคปกติประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 11 สิงหาคม 2557
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 สอบกลางภาค
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที2่ /25
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และ
รักษาสภาพนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
สอบปลายภาค

วันที่ 1 – 4, 8 – 12 ธันวาคม 2557
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
วันที่ 14 มกราคม 2557
วันที่ 23 มกราคม 2558

สอบปลายภาค
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิ นการศึกษาภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5
ประธานในที่ประชุมแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิน
การศึกษาภาคปกติประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 5 รายละเอียด ดังนี้
วันที่ 9 มิถุนายน 2557
เริ่มการเรียนการสอน
วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557
สอบกลางภาค
วันที่ 26 กันยายน 2557
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2556
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และรักษา
สภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 สอบปลายภาค
วันที่ 6 – 10 ตุลาคม 2557
สอบปลายภาค
วันที่ 20 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาฯ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
สภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาบัตรฯ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.3 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ส าหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 5 ประการ ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
3. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรแจ้งประกาศฉบับนี้ให้นักศึกษาทราบ
และมีการประเมินพฤติกรรมนักศึกษาว่ าผ่านวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ หรือไม่ เพราะต้องการให้นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ มีอัตลักษณ์ใน 5 ข้อนี้
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หาแนวทางในการ
ประเมินนักศึกษาในวัตถุประสงค์ ทั้ง 5 ข้อ
1.4 ขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง รายละเอี ย ด บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ที่ มนส.367/2557 เรื่อง รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอลาออกจาก

ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะนาเรื่องการแบ่ง
ภาควิชาเข้าที่ประชุมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามว่าจะมีการยุบภาควิชาลงหรือไม่ เพื่อจะได้ทาการ
คัดเลือกหัวหน้าภาควิชาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557 วั นพุธ ที่
30 เมษายน 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข หน้า 5 ข้อ 3)
นายวชิรสัญห์ ฉิมเถือ เป็น นายวชิรสัญฑ์ ฉิมเกื้อ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียด สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคาร
2 โดยให้นางภัคจิรา แท่นทอง สอบถามจากหน่วยงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า งบประมาณ โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
จะจัดอบรมภาษาเวียดนาม โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม จะจัดอบรมวันที่
16 – 20 มิถุนายน 2557 และทาหนังสือเชิญคณะฯ ศูนย์การศึกษาฯ และสานักต่างๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ส่งผู้เข้าร่วมอบรม
มติที่ประชุม
เห็นชอบสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
เงินงบประมาณ

รับจัดสรร

ยอดจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คิดเป็น%การจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งบประมาณแผ่นดิน

14,219,300.00

5,771,571.09

8,447,728.91

40.59%

จานวน 11 โครงการ

งบ บ.กศ.

2,324,300.00

1,162,870.00

1,161,430.00

50.03%

จานวน 29 โครงการ

งบ กศ.บป.

606,400.00

130,306.19

476,093.81

21.49%

จานวน 10 โครงการ

บริการวิชาการ

710,000.00

372,955.00

337,045.00

52.53%

จานวน11 โครงการ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

658,000.00

132,700.00

525,300.00

20.17%

จานวน 6 โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

1,875,000.00

705,634.00

1,169,366.00

37.63%

จานวน 3 โครงการ

รวม

20,393,000.00

8,276,036.28

12,116,963.72

40.58%

4.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษา
อาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ า การนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อที่จะนาเข้าสู่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร และ
นาส่ง สกอ. ถ้าสกอ.รับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
ผศ.อาลัย เนรานนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตไม่ผ่านการ
รับรองจากสกอ. ในการตรวจครั้งแรก และให้นามาปรับแก้ไข นั้น เนื่องจาก การกาหนดเวลาสอนในแต่ละคาบเรียน/
ชั่วโมง ไม่ครบ 60 นาที ใช้เวลาเพียง แค่ 50 นาทีเท่านั้น จึงได้ประสานงานกับกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตาราง
เรียน ในแต่ละคาบเรียน/ชั่วโมง เป็น 60 นาที และอีกเรื่องที่ไม่ผ่านการรับรองจาก สกอ. คือ สัญญาจ้างของอาจารย์
ประจาหลักสูตรหมดระยะเวลา จึงได้ทาการต่อสัญญาจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจ้งที่ประชุมว่า ควรมีการตรวจรูปแบบการพิมพ์
การเว้นวรรค ย่อหน้า คาถูก – ผิด ให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนาส่งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขรูปแบบการพิมพ์, อัตราเงินเดือนของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง และนาส่งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
4.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษาอาเภอชัยบาดาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง รายละเอี ย ดหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อที่จะนาเข้าสู่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร และนาส่ง สกอ.
ถ้าสกอ.รับรอง จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจ้งที่ประชุมว่า ควรมีการตรวจรูปแบบการพิมพ์
การเว้นวรรค ย่อหน้า คาถูก – ผิด ตั้งแต่หน้าที่ 3 เป็นต้นไป ให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนาส่งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ปรับแก้ไขรูปแบบการพิมพ์, อัตราเงินเดือนของอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง และนาส่งสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 9
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 11 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 9 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา

4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษาอาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 4 รายวิชา
4.5 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 10 – 10.9
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 3 รายวิชา 3คน อนุมัติการแก้ไขผลการ
เรียน เกรด X (ขส) จานวน 5 รายวิชา 9 คน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด W (ถอนรายวิชา) จานวน
1 รายวิชา 2 คน
4.6 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
รองคณบดีฝ่ ายวิช าการแจ้ง ที่ ประชุ มเรื่อ ง การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
กาญจน์ อุบลวัตร์ รายวิชา 2201312 กฎหมายลักษณะพยาน ศูนย์การศึกษาอาเภอชัยบาดาล ม.ราชภัฏ
เทพสตรี
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน ดังนี้
1) อาจารย์กาญจน์ อุบลวัตร์ รายวิชา 2201312 กฎหมายลักษณะพยาน ในภาค
การศึกษาที่ 2/2556 และมีมติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การอบรมภาษาอังกฤษ
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะฯได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ในมหาวิทยาลัยฯ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมีน าคม และมีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้หลังการ
อบรม โดยจะจัดอบรมซ่อมเสริมให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่าน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และทาการทดสอบใน
วันเดียวกัน ถ้ามีนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบอีกจะต้องเข้าอบรมใหม่อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน
2557 และทาการทดสอบอีกครั้ง
5.2 โครงการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะจะจัดให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้
ประเทศเพื่อนบ้านในด้านภาษา วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ เป็น
ผู้ประสานงานติดต่อวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยจะจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่
16 – 20 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 2 ม.ราชภัฏเทพสตรี
5.3 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2557

ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 6/2557 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2557
เลิกประชุมเวลา 15.10 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

