รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.35 – 16.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
5. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
6. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
7. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์
8. อาจารย์ภัทราพร
โชคไพบูลย์
9. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
10. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
11. นางมัทนา
ศุภนคร
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง

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

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

ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน มิถุนายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือนมิถุนายน 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปโครงการประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ลาดับที่
1

วัน เดือน ปี
30 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่สากล

2

30 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60

3

7 - 8 มิ.ย 60

อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กรภาครัฐ
โครงการเสริมทักษะสาหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

4
5

16- 17 มิ.ย 60
19–21 มิ.ย 60

โครงการอบรมเสริมความรู้ทางกฎหมาย
โครงการค่ายอาสาพัฒนา

6
7
8

20-21 มิ.ย. 60
24 มิ.ย. 60
26-27มิ.ย.60

9

26- 28 มิ.ย.60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนสังคมศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ทักษะศตวรรษที่ 21
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทา มคอ.3 และเอกสารประกอบการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
โครงการค่ายอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

10
11

28-30 มิ.ย.60
29-30มิ.ย.60

โครงการติววัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่
อบต.โพธิ์เก้าต้น และสานักงานคลัง
จังหวัดลพบุรี
อบต.โพธิ์เก้าต้น และสานักงานคลัง
จังหวัดลพบุรี

ผู้รับผิดชอบ
อ.ศศิวิมล สุทธิสาร

เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อ.จุฑามาศ พรรณสมัย

ห้องศาลจาลอง 2/103
ศูนย์การศึกษาภาคพิเศษ
เขต 6 จ.ลพบุรี หน่วยบริการชัยบาดาล
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 1
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องประชุม 2
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ.อภิชาติ อาวจาปา
นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง

อ.ศศิวิมล สุทธิสาร

อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง
อ.เบญจพร นวลประเสริฐ
อ.ชลิดา แสนวิเศษ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตา อ.อภิชาติ อาวจาปา
เพชร อ.ลาสนธิ
จ.ลพบุรี
ห้อง 2/303
อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ
ห้อง 2/207 อาคาร 2
อ.สุภาสินี คุ้มไพรี

1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่ อง
ให้นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งคณะได้ประสานงานกับสาขาวิชาที่
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพทราบเรียบร้อยแล้ว
1.3 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้
1) อ.จุติรัช อนุกูล
2) อ.เสน่ห์ เทียมดี
3) อ.อรุณี เจริญทรัพย์
4) ผศ.วิบูล จันทร์แย้ม
5) อ.นิเวศ เผื่อนทิม
1.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3 – 3.17 มีการ
ดาเนินโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดและใช้งบประมาณตามที่ตั้งไว้
1.5 ตารางสรุ ป ตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก (KPI) ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมและค่ า เป้ า หมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและ
ค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2560
คุณภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ชี้แจงที่ประชุมว่า ตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI)
ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2560 นี้ มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายถึง 90% ในเชิง
คุณภาพ เชิงเวลา และผลการดาเนินงาน และเป็นรายงานในช่วงเวลาไตรมาสที่ 1 – 3 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร
หมายเลข 4 – 4.47
1.6 รายงานการประชุมหั วหน้าภาควิ ชา – หั วหน้ าสาขาวิชาฯ ครั้ งที่ 5/2560 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสาระสาคัญต้องการให้คณะกรรมการทุกท่านทราบถึงกระบวนการ
ในการทวนสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา หรือในเรื่องของการจัด
ผู้สอน คณะฯได้ดาเนินการเข้าที่ประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขา เช่นเดียวกัน
1.7 รายงานผลการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานระดั บ หลัก สู ต รตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานผลการปรับปรุงการดาเนินงานระดับ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรายงานฉบับนี้จะนาไปสู่ผ ล
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กาลังดาเนินการอยู่ มีการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา
2558 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี และคณะจะนาผลของปีที่ผ่านมานั้นมาเปรียบเทียบใน
ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 6 – 6.31
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2560 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วัน พุธ ที่ 14
มิถุนายน 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ผลการเรียนนักศึกษา ของ Mr.James Pridmore
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ผลการเรี ย นของ
Mr.James Pridmore ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 7/2560
แล้ว โดยนาเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะครั้งนี้ด้วยในวาระพิจารณาที่ 4.7
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เรื่ อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการจาก
คณาจารย์ประจาคณะ
ประธานที่ป ระชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณา ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เรื่อง
การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจาคณะ
ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรมีข้อความในประกาศด้วยว่า
ผ่านการประชุม ครั้งที่..... วันที่.... คณะฯ จึงประกาศเพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ..............................
มติ ที่ป ระชุม เห็ น ชอบ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจาคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดาเนินการสรรหาโดยวิธีการ ดังนี้
1) สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง หรือ
2) ได้รั บการเสนอชื่อจากคณาจารย์ประจาภายในคณะไม่น้อยกว่า 3 คน โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหา
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจาคณะ ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
4.2 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา แผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1) มนส.รับใช้สังคม
2) พัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 9 – 9.4
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.3 การประเมินความสาเร็จตามบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมพิจารณา การประเมินความส าเร็จตามบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 10 – 10.41

การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 ที่
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถดาเนินการตามความสาเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ได้ครบทุกประเด็น ได้แก่
1) ผู้รับบริการพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
2) ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
3) ผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80
4) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา
5) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถดาเนินการตามตัวบ่งชี้
ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบทุกประเด็น ได้แก่
1) ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
2) ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
3) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อยหลักสูตรละ
1 รายวิชา

4) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีส่วนช่วยให้ชุมชน/สังคม ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ การประเมินความสาเร็จตามบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สั งคม และประเมินความส าเร็ จตามตัวบ่ งชี้ ที่วัดความส าเร็จตามวั ตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
4.4 การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และพนักงานชาวต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2561
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
และพนักงานชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561 โดยเรื่องนี้ได้แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้า
สาขาวิชา เพื่อเสนอความต้องการในการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และพนักงานชาว
ต่างประเทศ จากที่สาขาวิชาส่งมาจึงสรุปข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักฐาน อนุมัติการต่อสัญญาจ้าง 14 ท่าน
1) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ต่อสัญญาจ้าง 6 ท่าน และจ้างใหม่ 1 ท่าน รวม
ทั้งหมด 7 ท่าน
2) พนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ ต่อสัญญาจ้าง 6 ท่าน และไม่ต่อสัญญาจ้าง 1 ท่าน
และขอจ้างอัตราทดแทน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 11 – 11.3
4.5 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขอส่ ง ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า ศท 0033014 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 12 – 12.3

มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ผลการเรี ย นนางสาวณั ฐ พร งามระยั บ รหั ส 58294700571
รายวิชา ศท 0033014 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เกรด C

2) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า
ศท 0033014 วิชา ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 13 – 13.4

มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการเรียนนางสาวกรชนันท์ ทองประสาน รหัส 58294700587
รายวิชา ศท 0033014 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เกรด D+

4.6 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 14 รายวิชา 63 คน อนุมัติการ
แก้ไขผล การเรียนเกรด X (ขส) จานวน 9 รายวิชา 29 คน
4.7 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. ปีการศึกษา 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 19 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.1)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 22 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.2)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.3)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.3)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.4)
4.8 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายชื่ออาจารย์ผู้ส อนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายละเอียดในเอกสารแทรก
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มว่ าที่ ไม่ มี การจั ดการเรี ยนการสอนให้ ผศ.ดร.จอมชั ย
เลิศอมรรัฐ เนื่องจากการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดสรรรายวิชาให้ ผศ.ดร. จอมชัย เลิศอมรรัฐ รับผิดชอบ แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าทุก
รายวิชามีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้ และไม่มีรายวิชาใด จัดให้ ผศ.
ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ สอน เนื่องจากอาจารย์ยังไม่ส่งข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองกับคณะเลย
จึงยังไม่จัดรายวิชาให้สอน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ อนุ มั ติ รายชื่ อผู้ สอนและรายวิ ช าที่ ส อนนั กศึ กษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามมติที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา ครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2560
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่าจะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
8/2560 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 กิจกรรม KM
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่าคณะฯ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ อัน ดับ ที่ก ารจัด กิจ กรรมKM ด้า นการจัด การเรีย นการสอน มีอ าจารย์ว ีร วิช ญ์ บุญ ส่ง และ
อาจารย์วิภ าศิริ แจ้ง แสงทอง เป็น ผู้นาเสนอ และ กิจ กรรมKM ด้า นการวิจัย ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 มี อาจารย์คมกริช บุญเขียว และ อาจารย์ชญานุตม์ แจ้งแสงทอง เป็นผู้นาเสนอ
5.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผศ.ดร.รัช ดา พงศ์ ไ พรรัต น์ สอบถามที ่ป ระชุม ว่า ในภาคการศึก ษาที ่ 1/2560
อุป กรณ์ที่ใ ช้ใ นการเรีย นการสอน เช่น เครื่อ งขยายเสีย ง คอมพิว เตอร์ เครื่ อ งโปรเจคเตอร์ จะมีค วาม
พร้อมใช้งานและเพียงพอหรือไม่
อาจารย์ชุติม า ธนูธ รรมทัศ น์ รองคณบดีฝ่า ยบริห าร ชี้แจงว่า จะติด ตามและจัด หา
งบประมาณจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
5.4 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นที่1
อาจารย์ ศ ศิวิม ล สุท ธิส าร รองคณบดีฝ่า ยกิจ การนัก ศึก ษา ขอเชิญ คณะกรรมการ
ทุก ท่า นร่ว มกิจ กรรมปฐมนิเ ทศนัก ศึก ษาชั ้น ที ่1 คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ในวัน ที ่ 31
กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม 1 ม.ราชภัฏเทพสตรี
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

