รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2558
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์บุญสนอง
2. ผศ.สุวรรณา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์พุ่มพันธ์
5. ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. อาจารย์ชลิดา
9. นางมัทนา
10. นายวิบูลย์
11. ดร.สุรพล
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.ระวีวรรณ

เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา

สุขเกษม

ไปราชการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษากองทุนประกันชีวิต เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมโปรแกรม Moodle ให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2558 ประชุ ม ข้ า ราชการและพนั ก งานสายสนั บ สนุ น คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2558 ประชุม ณ ห้อง 2/202 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ ประเทศเมียนมา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ อาคารเทพธานี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2558 งานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา จั ด พิ ธี เ ปิ ด – ปิ ด กี ฬ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ณ โรงยิม และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณบดี 6 คณะ ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องศึกษาค้นคว้าฯ อาคาร 2
1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5689/2558 เรื่ อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
นิติศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5689/2558
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจาก อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คนเดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และที่ประชุมสาขาวิชา
นิติศาสตร์ได้ประชุมและมีมติให้อาจารย์เสนีย์ เจริญสุข ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์คนใหม่ ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 วันพุธ ที่
28 ตุลาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2558 วั น พุ ธ ที่
28 ตุลาคม 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 2 ข้อ 1.2 บรรทัดสุดท้าย
เดิม ในลาดับที่ 5 นางสาวสุวรรณา พันแสง ให้เพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แก้ไขเป็น ในลาดับที่ 5 นางสาวสุวรรณา พันแสง ให้เพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี วิชา
โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดผู้สอนของอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาศิลปกรรม ได้มีการประชุมเรื่อง
การจัดผู้สอนและให้ อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม รับผิดชอบสอน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, วิชาชีวิตกับสุนทรียภาพ
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า ควรมีมติที่ประชุมเป็นหลักฐาน
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เป็นการประชุมที่สาขาวิชาจัดขึ้น และแจ้งผลให้คณะทราบ ในการส่งรายชื่อผู้สอน
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งแรกของสาขาวิชา ตนไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
ประชุ ม สาขาวิ ชาจึ งไม่ ทราบว่ าตนได้ มี การพั ฒนาตนเองโดยการฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์ กราฟฟิ ค และเมื่ อวั น ที่
17 พฤศจิกายน 2558 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมของสาขาวิชาศิลปกกรม ตนจึงได้นาเกียรติบัตรยืนยันว่าผ่านการฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค มาให้กรรมการในสาขาวิชาศิลปกรรมรับทราบ สาขาวิชาจึงให้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่มีความถนัด

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่ วส.182/2558 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เรื่ อง
การจัดอาจารย์ ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เนื่องจาก อ.สมชาย
ดีละม้าย ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน จึงมีผลกระทบต่อการจัดอาจารย์ผู้สอน และขอ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนในรายวิชาที่ อ.สมชาย ดีละม้าย รับผิดชอบ
อ.ชลิ ดา แสนวิ เศษ กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ เสนอว่ า หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี เสนอชื่อ อ.อุเทน เรืองรุ่ง สอนรายวิชา ระบบ
สารสนเทศนักบริหาร ซึ่งไม่ตรงกับคุณวุฒิที่ อ.อุเทน เรืองรุ่ง จบการศึกษามา คือ สาชารัฐประศาสนศาสตร์
ควรจะหาผู้สอนใหม่ที่เหมาะสมกว่า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่า จะประสานงานกับหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้ทบทวนใหม่อีกครั้ง
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า นักศึกษาที่จะเรียน รหัส 561947003
มีประมาณ 100 คน และตามที่เคยมีการประชุม นักศึกษาควรจะเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งวิชา
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง นักศึกษาจะได้รับความรู้มากกว่า
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการประสานงานกับหน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ 2558
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้งรายละเอียด ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2557 และ 2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2557 และ 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรีย นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4)
2) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2557 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4)
3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 /2558 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 4.1)
4.3 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้ สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 3 รายวิชา 21 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 5 รายวิชา 6 คน
4.4 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้

1) อาจารย์ชัยรัจน์ มาตยานุมัตย์ ขอส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม รายวิชา 2201211
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 3/2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2201211 กฎหมาย
อาญา 2 : ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ของ นางสาววันวิสาข์ มีเคลือบ รหัส 54234700221 เกรด C+
2) ดร.ดาบส งามศรีขา ขอส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม รายวิชา 2208403 เทคนิคการ
บริหาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2208403 เทคนิค
การบริหาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นางสาววันวิสาข์ มีเคลือบ รหัส 54234700221 เกรด D
3) อาจารย์ กาญจน์ อุ บลวั ตร์ ขอส่ ง เกรดนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า 2201312
กฎหมายลักษณะพยานภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2201312
กฎหมายลักษณะพยานภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นางสาววันวิสาข์ มีเคลือบ รหัส 54234700221 เกรด C
4.5 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาไทย เนื่ องจาก อาจารย์ นิ ธิช ญา ใจเย็น ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ณ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ สาขาวิชาภาษาไทยจึงขอเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรจากอาจารย์นิ ธิช ญา ใจเย็น เป็น อาจารย์ส นธยา สุ ขอิ่ม รายละเอียดเพิ่มเติมใน
เอกสารหมายเลข 9 – 9.2
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.6 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่
สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 10 – 10.17
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีนักศึกษาแต่ละหมู่เรียนจานวนมาก เกิน 100 คน อยากให้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ในรายวิชาที่มี
นักศึกษาเกิน 100 คน นอกจากนั้นควรเปิดโอกาสให้อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่สังกัดหน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อที่การเรียนการสอน
จะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้สอนได้มีรายวิชารับผิดชอบครบตามภาระงานที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่
2/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 2/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 277 รายวิชา ผู้สอน 86 คน
ส่ วนรายชื่ อและรายวิ ชาที่ สอนนั กศึ กษาภาคปกติ ของหน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์ บุรี, หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี, หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ทบทวนการจัดผู้สอนใหม่อีกครั้ง

4.7 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่
สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 11- 11.5
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่
2/2558 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่อและรายวิช าที่ส อนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 73 รายวิชา ผู้สอน 51 คน
2) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 4 รายวิชา ผู้สอน 4 คน
3) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 9 รายวิชา ผู้สอน 9 คน
4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 4 รายวิชา ผู้สอน 4 คน
5) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 9 รายวิชา ผู้สอน 6 คน
4.8 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นาเสนอแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2558
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 12/2558 ในวั นพุ ธที่
23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การส่ง มคอ.3 ของหน่วยจัดการหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า รายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ ของ
หน่วยจัดการหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เปิดสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการส่งแผนการเรียนการสอนมาที่คณะหรือไม่ เพราะจะมีผลต่อการทา มคอ.3
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ แจ้ ง ที่ป ระชุ ม ว่า หน่วยจัดการหน่วยจั ด
การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี ทุ กหน่ ว ยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ งที่ มี การเปิ ดสอนสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาการปกครองท้องถิ่น ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการส่ง มคอ.3
5.3 นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เกณฑ์การให้คะแนนมีมาตรฐานอย่างไร
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งมีการตัดคะแนน
สอบกลางภาค 50 คะแนน คะแนนปลายภาค 50 คะแนน คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน ไม่มีคะแนนชิ้นงาน อยาก
ทราบว่าอาจารย์ท่านนี้มีการทา มคอ. 3 อย่างไร และจะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

มติที่ประชุม คณะจะตรวจสอบต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

