รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2555
วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. - 15.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ศรีสุภา
2. ดร.ชัยพัฒน์
3. ผศ.เพชรรัตน์
4. ผศ.สุวรรณา
5. ผศ.ดร.ศิริพร
6. อาจารย์ราณี
7. นายวิบูลย์
8. นางมัทนา
9. นายธวัชชัย
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
พันแสง
วงษ์ขันธ์
ถนอมปัญญารักษ์
ศรีโสภณ
ศุภนคร
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.วันดี
เภาคา
2. ดร.ชาติชาย อนุกูล
3. อ.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยกาหนด เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2555 ดังนี้
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- พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเริ่มเรียน 5 พฤศจิกายน 2555
- ลงทะเบียนและชาระค่าลงทะเบียน 5 – 16 พฤศจิกายน 2555
- สอบกลางภาค 24 – 28 ธันวาคม 2555
- 15 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาลงทะเบียน
- 22 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
- 26 ก.พ. – 1 มี.ค. , 5 – 8 มี.ค. และ 12 – 13 มีนาคม 2556 สอบปลายภาค
- 26 มีนาคม 2556 ประชุมกรรมการประจาคณะ
1.2 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2555 ในรอบ 12 เดือน
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2555 รอบ12 เดือน (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) ดังนี้
จานวนโครงการทั้งหมด 162 โครงการ
โครงการที่กันเงินงบประมาณเหลื่อมปี จานวน 7 โครงการ (บ.กศ. จานวน 4 โครงการ, กศ.บป.
จานวน 3 โครงการ) คิดเป็น ร้อยละ 4.32 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ประเภท
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
คิดเป็น หมาย
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
ร้อยละ
เหตุ
แผ่นดิน
4,643,500
4,631,463.89
12,036.11 99.74
กศ.บป.
4,462,760
3,637,178.62
825,581.38 81.50
บ.กศ.
6,938,720
6,195,336.74
736,083.26 89.29
รวมงบประมาณ
16,044,980
14,463,979.25 1,581,000.75 90.15
โครงการที่คณะได้ดาเนินการกันงบประมาณเหลื่อมปี จะดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน
ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 9/2555 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
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4.1 เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
เนื่องจากอาจารย์ราณี ถนอมปัญญารักษ์ ขออนุญาตลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์เนื่องจาก
ต้องไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์จึงได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์และ
มีมติให้ อาจารย์บุญสนอง เภาคา ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ จาก
อาจารย์ราณี ถนอมปัญญารักษ์ เป็นอาจารย์บุญสนอง เภาคา

4.2 ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ประธานที่ประชุม ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่
จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 72 คน
2. รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่
จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสิงห์บุรี จานวน 6 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน และมีมติเห็ นชอบรายชื่อ
ผู้ ส อนและรายวิช าที่ ส อนนั กศึ กษาภาคปกติ ภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2555 ที่จั ดการเรี ยนการสอน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวิทยาเขตสิงห์บุรี
4.3 ผู้สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค
กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 44 คน
2. รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์เดิมบางนางบวช จานวน 8 คน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษา ณ ศูนย์เดิมบางนางบวช
4.4 ศักยภาพอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานในที่ประชุม แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
และรายวิชาที่สอนของอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 คน คือ
น.ส.ปาริชาติ ม่วงศิริ สอนรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, นายจักรพงษ์ กังวานโสภณ สอนรายวิชา
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด, นางสาววิมลพรรณ พีรทรัพย์ สอนรายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา,
นางสาวพั ฒ น์ วิ ภ า อนั ญ ญจวณิ ช ย์ สอนรายวิ ช ากฎหมายลั ก ษณะนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา และนางสาวรฐา
เขียวโสภณ สอนรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีติเห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษทั้ง 5 คน และรายวิชาที่สอน
4.5 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) จานวน
20 รายการเป็นการแก้ X (ขส) จานวน 14 คน และ แก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 73 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีติเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน X (ขส) จานวน 14 คน และ แก้ไข
ผลการเรียน I(ร) จานวน 73 คน
4.6 การแก้ไขผลการเรียน และส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไข
ผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1. อาจารย์ ป ระชุม แรงกสิกรณ์ ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิช า ระบบสารสนเทศส าหรับ
นักบริหาร ของนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จานวน 2 คน คือ สิบเอกธีรยุทธ แสงนิล จาก
ผลการเรียน W เป็น B และแก้ไขผลการเรียนของนางสาวเพ็ญโฉม ผะอบทอง จาก ผลการเรียน W เป็น B
เนื่องจากการการบันทึกผลการเรียนในระบบผิดพลาด
2. ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมรายวิชายุทธศาสตร์การปกครอง
ท้องถิ่น ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2553 เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า คือ นางสาว
นาฏเฉลียว คณะฤทธิ์ มีผลการเรียน B+
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3. ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ของส่งผลการเรียนเพิ่มเติม ของนายเจนณรงค์ อินทร์ฤทธิ์
รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรม นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียนนายเจนณรงค์ เป็นผลการเรียน B
4. ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ของส่งผลการเรียนเพิ่มเติม ของนางสาวจุฑาภรณ์ หันยอ
รายวิชา นักศึกษาภาคปกติ จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
1) รายวิชานโยบายสารธารณะและการวางแผน ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ได้ผลการเรียน B+
2) รายวิชาการบริหารงานคลังและนโยบาย ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ได้ผลการเรียน A
3) รายวิชาพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ได้ผลการเรียน B+
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนและการขอส่งผลการเรียนเพิ่ม เติม
ของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนของ สิบเอกธีรยุทธ แสงนิล จากผลการเรียน W เป็น B และ
แก้ไขผลการเรียนของนางสาวเพ็ญโฉม ผะอบทอง จาก ผลการเรียน W เป็น B รายวิชาระบบสารสนเทศสาหรับ
นักบริหาร ในภาคการศึกษาที่ 2/2554
2. ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ผลการเรียนของผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย ที่ขอส่งผลการเรียน
เพิ่มเติมรายวิชายุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ของนางสาวนาฏเฉลียว คณะฤทธิ์
เนื่องจากหลักฐานไม่สอดคล้องและมีมติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวใหม่อีกครั้ง และ ผลการ
เรียนของ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ที่ส่งผลการเรียนของ นายเจนณรงค์ อินทร์ฤทธิ์ และ นางสาวจุฑาภรณ์
หันยอ โดยมีมติที่ประชุมให้นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวใหม่
4.7 ผลการเรียนนักศึกษาที่ส่งผลการเรียนล่าช้า
ผศ.ศรี สุ ภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาที่อาจารย์ผู้ สอนส่ ง
ผลการเรียนล่าช้า ในภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา และในระดับบัณฑิตศึ กษา
ภาคฤดูร้อน 2554 จานวน 1 รายวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาภาคกศ.บป. ภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา และในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน 2554 จานวน 1 รายวิชา
4.8 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 328 หมู่เรียน ผลการเรียนนักศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุรี จานวน
12 หมู่เรียน และผลการเรียนนักศึกษา ศูนย์ตาคลี จานวน 5 หมู่เรียน
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ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์ ผู้แทนคณาจารย์ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ ที่มีนักศึกษา
ได้ผลการเรียน E เป็นจานวนมาก เนื่องจากห้องสอนที่ไม่เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนที่
ไม่พร้อมสาหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ทาให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลงนักศึกษาไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง ทาให้ได้ผลการเรียนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ผ ลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การลาศึกษาต่อของอาจารย์ผู้สอน
ที่ป ระชุม เสนอให้ คณะแจ้งมหาวิทยาลั ยให้ มีการทบทวนระเบีย บการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ ที่เป็ น พนั กงานมหาวิทยาลั ย เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรของและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้
นอกจากนี้ยังขอให้เสนอมหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องระเบียบการลงทะเบียนของนักศึกษา และการส่งผลการ
เรียนของอาจารย์ผู้สอน
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
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