รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2558
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 12.30 น.
ณ สวนอาหาร ล ละอองธารทอง จ.ลพบุรี
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
6. ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
9. อาจารย์ชลิดา
10. นางมัทนา
11. นายวิบูลย์
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.ระวีวรรณ

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

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.สุรพล

เคยบรรจง

ติดภารกิจ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนธันวาคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนธันวาคม 2558 ดังนี้
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ ณ ห้อง 2/207
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ณ หอประชุม 1
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาศิล ปกรรม จัดนิทรรศการแตกกรอบ ณ ลาน
เอนกประสงค์ และชั้น G อาคารสานักงานอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี นาคณาจารย์ บุคลากร และ
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559 ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ตะวันออก และอินเดีย ณ อาคาร19/301 ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 27 ธันวาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมอาจารย์พิเศษ เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนภาค กศ.บป. ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 29 ธั นวาคม 2558 คณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ จั ดกิ จกรรมสร้ างความสุ ขในส านั กงานฯ
ณ ห้องประชุมยูงทอง
1.2 ตารางประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี 2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึ ง กาหนดวัน ประชุมกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2559 ดังนี้
ที่
กาหนดวันประชุม
สถานที่
1
20 มกราคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
2
17 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องประชุมยูงทอง
3
23 มีนาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
4
20 เมษายน 2559
ห้องประชุมยูงทอง
5
25 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
6
22 มิถุนายน 2559
ห้องประชุมยูงทอง
7
20 กรกฎาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
8
24 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
9
21 กันยายน 2559
ห้องประชุมยูงทอง
10
19 ตุลาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
11
23 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมยูงทอง
12
21 ธันวาคม 2559
ห้องประชุมยูงทอง
หมายเหตุ: กาหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
1.3 กาหนดวันส่งผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ประจาปี 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ ที่ กบ.ทบ.
134/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เรื่องกาหนดวันส่งผลการศึกษาในแต่ละเดือน เพื่อนาเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
ครั้งที่
1/2559
2/2559
3/2559

กาหนดส่งผลการศึกษา
มายังกองบริการการศึกษาอย่างช้าภายในวันที่

25 ธันวาคม 2558
29 มกราคม 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559

วัน / เวลา
ประชุมสภาวิชาการ
6 มกราคม 2559
09.30 น.
10 กุมภาพันธ์ 2559
09.30 น.
2 มีนาคม 2559
09.30 น.

4/2559
5/2559
6/2559
7/2559
8/2559
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559

25 มีนาคม 2559
22 เมษายน 2559
27 พฤษภาคม 2559
24 มิถุนายน 2559
22 กรกฎาคม 2559
26 สิงหาคม 2559
23 กันยายน 2559
21 ตุลาคม 2559
25 พฤศจิกายน 2559

7 เมษายน 2559
4 พฤษภาคม 2559
1 มิถุนายน 2559
6 กรกฎาคม 2559
3 สิงหาคม 2559
7 กันยายน 2559
5 ตุลาคม 2559
2 พฤศจิกายน 2559
7 ธันวาคม 2559

09.30 น.
09.30 น.
0 9.30 น.
09.30 น.
09.30 น.
09.30 น.
09.30 น.
09.30 น.
09.30 น.

1.4 กาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศฯ เรื่องกาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป.
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
9 มกราคม 2559
เริ่มการเรียนการสอน
16 – 31 มกราคม 2559
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
30 – 31 มกราคม 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 1
12 – 13 มีนาคม 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 2
10 เมษายน 2559
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2558
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน, วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

16 – 17 เมษายน 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 3
23 – 24 และ 30 เมษายน 2559 สอบปลายภาค
12 พฤษภาคม 2559
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.5 ขออนุญาตลาออกจากกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั นทึ กข้ อความ เรื่ อง ขออนุ ญาตลาออกจาก
กรรมการสภาวิชาการของ ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ เนื่องจาก ได้สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎี
บั ณฑิ ต สาขาวิชาวั ฒนธรรมและวรรณคดีญี่ ปุ่ น จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย โดยจะเข้ าศึกษาต่ อระหว่างวั นที่
4 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 จึงขอลาออกจากกรรมการสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558
1.6 มติที่ประชุมคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ เรื่อง มติที่ประชุมคณาจารย์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีมติดังนี้
1) จากการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่จบหลักสูตร รป.บ. (การปกครอง
ท้องถิ่น) พบว่า บัณฑิตที่จบมีงานทาตรงสาขาวิชาทางการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 30 และไม่ตรงสาขาวิชา
ร้อยละ 70 และการประกาศรับสมัครงานตาแหน่งต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครจะรับคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ให้สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร หรือจะ
ปิดหลักสูตร และเปิดหลักสูตรใหม่ทางรัฐศาสตร์ เพื่อให้ตรงกับคุณวุฒิตามประกาศรับสมัคร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตให้เพิ่มขึ้น

2) ตามประกาศ มคอ. 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเห็ นควรมีการปรับศักยภาพ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้คุณวุฒิตรงตาม ISED 2011 ตามเอกสารแนบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2558 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันพุธ ที่
18 พฤศจิกายน 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2558 วั น พุ ธ ที่
18 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 5.2 ข้อ 4.1 ย่อหน้าที่ 2 เดิม สาชารัฐประศาสนศาสตร์ แก้ไขเป็น สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หน้า 5.4 บรรทัดที่ 4 เดิม สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) แก้ไขเป็น สาขาภาษาไทย
หน้า 5.4 ข้อ 4.6 เดิม รายชื่อและรายวิช าที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่
2/2558 แก้ไขเป็น เดิม รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
หน้า 5.4 ข้อ 4.7 เดิม รายชื่อและรายวิชาที่สอนนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่
2/2558 แก้ไขเป็น รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558
หน้า 5.5 ข้อ 5.2 เดิม อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเป็น อ.ชลิดา แสนวิเศษ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความหน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่ วส.216/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า หน่วยการจัดการศึ กษานอกที่ตั้งฯ
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จะส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย และการจัดผู้สอนของนักศึกษาภาคปกติ ชั้น
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มีการจัดผู้สอน ดังนี้
รหัสวิชา
รศ 2208306
รศ 2208309
รศ 2208310
รศ 2208312
รศ 2208307

ชื่อวิชา
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ระบบสารสนเทศสาหรับนักบริหาร
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
การประเมินบุคคล

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผู้สอน
อ.ศศิชาล์ รถกลน+ดร.มยุรี ทรัพย์เที่ยง
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม+อ.เบญจพร บุญสยุมภู
ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม+อ.อุเทน เรืองรุ่ง
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย+อ.อุเทน เรืองรุ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความหน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เนื่องจากรายวิชาที่จัดให้ อ.กัณญพัตส บุญล่า เป็นผู้สอน นั้น ไม่ตรงกับคุณวุฒิที่
อาจารย์จบการศึกษามา เพราะ อ.กัณญพัตส บุญล่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความถนัดของผู้สอน
มติที่ประชุม แจ้ง ผศ.อาลัย เนรานนท์ ให้ส่งนักศึกษารหัส 561947005 ของหน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้ามาเรียน ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี และ นักศึกษารหัส 581947003
ใช้หลักสูตรใดสอนให้จัดทาแผนการเรียนแจ้งคณะทราบด้วย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน ของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุ มแจ้ งที่ ประชุมพิ จารณาบั น ทึก ข้ อความ หน่ว ยจัด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จ.สุ พรรณบุรี เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ สอน
ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 4 รายวิชา
มติที่ประชุม อนุมัตผิ ู้สอนจานวน 3 รายวิชา ดังนี้
1) 2205302 การจัดการสหกรณ์กับการพัฒนา ผู้สอน ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร
2) สศ 2211404 อาเซียนศึกษา ผู้สอน ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร
3) รศ 2208104 ระบบบริหารราชการไทย ผู้สอน ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร
ไม่อนุมัติผู้ สอน 1 รายวิช า และให้ ห น่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ทบทวนการจัดผู้สอนรายวิชานี้ใหม่อีกครั้ง
1) 1204402 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา ผู้สอน อ.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม
4.2 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดังนี้
ชื่อ -สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน /

ตาแหน่ง

Passport ID
นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง

1160100072396

อาจารย์

นายอุเทน เรืองรุ่ง

3160600619790

อาจารย์

นายชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ

3101201596380

อาจารย์

นางสาวศศิชาล์ รถกลน

3100503691314

อาจารย์

นายสรายุทธ เสงี่ยม

3200101310237

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
ศศ.บ.
รป.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
วิชาชีพครู
การสื่อสารมวลชน
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

รป.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
ศศ.ม.
น.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
สังคมวิทยา
เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์

สถาบัน
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.เชียงใหม่
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.เชียงใหม่
ม.ราชภัฏเทพสตรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี)
ม.รามคาแหง
ม.เกริก
ม.รามคาแหง

พ.ศ./
ค.ศ.
2553
2549

2555
2551
2543
2551
2539

2553
2546
2549
2537
2528

4.3 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดังนี้
เลข
ประจาตัว
ประชาชน /

ชื่อ -สกุล

ตาแหน่ง

Passport ID

นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ 3160100573537

นางสาวอังคณา อุดมพันธ์

3451100043226

นางชลิดา แสนวิเศษ

3190100156073

นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย

3100600381815

นางสาวน้าเพชร อยู่โต

3169900064805

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
รป.บ.
รัฐประศาสนศาสตร์
ศษ.บ.
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
วท.บ.
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(เกียรตินิยมอันดับ1)
อาจารย์
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
อาจารย์
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
บธ.บ.
การตลาด
อาจารย์
ศศ.ม.
รัฐศาสตร์
ค.บ.
บรรณารักษศาสตร์
ผู้ช่วย
สค.ม.
สังคมวิทยา
ศาสตราจารย์
ศศ.บ.
นิเทศศาสตร์

สถาบัน
ม.รามคาแหง
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ปี
พ.ศ.
2549
2553
2551
2547

ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.กรุงเทพ
ม.รามคาแหง
วิทยาลัยครูเทพสตรี

2546
2538
2545
2551
2542
2545
2532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 2537

4.4 พิจารณาอนุมัติอาจารย์พิเศษ
ประธานที่ประชุ มแจ้งที่ประชุมพิ จารณา บั นทึกข้ อความหน่ วยการจั ดการศึกษานอกที่ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง พิจารณาอนุมัติอาจารย์พิเศษ นายเอกณรงค์
เฉิดพันธ์ ผู้สอนรายวิชา รศ 2208302 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด จานวน 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่2/2558
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 561947005 เนื่องจากยังไม่มีผู้สอนในรายวิชานี้
อ.ชลิดา แสนวิเศษ เสนอว่า รายวิชานี้มีการจัดการเรียนการสอน ให้ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ ม.ราชภัฏเทพสตรี อยู่แล้ว ตามแผนการเรียนต้องส่งนักศึกษาของหน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้ามาศึกษา ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม 1. ให้ นั ก ศึ ก ษาหมู่ เรี ยน 561947005 หน่ วยการจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้ามาเรียนรายวิชา รศ 2208302 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด ณ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี ร่วมกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้อยู่
2. อนุมิติให้นายเอกณรงค์ เฉิดพันธ์ เป็นอาจารย์พิเศษ รายวิชา รศ 2208302
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด ของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แต่ต้อง
จัดการเรียนการสอน ณ ม.ราชภัฏเทพสตรี เท่านั้น
4.5 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 6 รายวิชา 20 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 8 รายวิชา 19 คน
4.6 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ James Pridmore ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 2102209 ภูมิหลังทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2102209 ภูมิหลังทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาววิภาพร สุขดี รหัส
53115530130 เกรด C
2) อาจารย์ ชัยรั จน์ มาตยานุ มั ตย์ ขอส่ ง ผลการเรี ยนเพิ่ มเติ ม รายวิ ช า รศ 2208309
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208309 กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังนี้
นางสาวรัตนาพร พิศวง รหัส 55294700410
เกรด C
นายสิวะ โพธิ์สุวรรณ รหัส 55294700442
เกรด C
นางสาวเชาวนี แสงพลอย รหัส 55294700443
เกรด C
นางสุนิษา พุฒแย้ม รหัส 55294700452
เกรด C
นายตรีเทพ ญาดี
รหัส 55294700455
เกรด C
ส.ต.อ.อุดม กระแสโท รหัส 55294700457
เกรด C
3) อาจารย์สมชาย ดีละม้าย ขออนุญาตส่งผลการศึกษา 4 รายวิชา ดังนี้ รศ.2208304
แรงงานสัมพันธ์, รศ 2208404 ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ, รศ 2208306 การบริห ารงานคลังและ
งบประมาณ และ รศ 2208405 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ของ นาวสาวชิดชนก สุกุมลจันทร์
รหัส 55294700336 ดังรายวิชาดังนี้ รศ 2208304 แรงงานสัมพันธ์ เกรด B+, รศ 2208404 ลัทธิการเมืองแล
เศรษฐกิจ เกรด B, รศ 2208306 การบริหารงานคลังและงบประมาณ เกรด B และ รศ 2208405 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เกรด C+
4) อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา 2102316 วิทยาหน่วยคา
และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2102316 วิทยา
หน่วยคาและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวนันท์ฐชาภัทร สมชนะ รหัส
53115530128 เกรด D
4.7 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 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 2 /2557 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึ กษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 /2558 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 69 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 11 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 11 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 16 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4.8 การเลือกกรรมการสภาวิชาการ
อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า เนื่องจาก ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ ขั้นตอนคือ การเรียก
ประชุมอาจารย์ทั้งคณะ โดยจะเชิญประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 2/207 เพื่อให้
อาจารย์ทุกท่านได้มีสิทธิ์เสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง และทาการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการเชิญประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง 2/207 เพื่อให้ อาจารย์ทุกท่านได้มี สิทธิ์เสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง และทาการเลื อกตั้ง และมี
กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง จานวน 3 คน คือ
1) อ.บุญสนอง เภาคา
2) อ.ชลิดา แสนวิเศษ
3) อ.ศศิวิมล แสนวิเศษ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2559

ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 11/2559 ในวั นพุ ธที่
20 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การจัดผู้สอนของ อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม ชี้แจงในที่ประชุมว่าในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ได้รับอนุญาตให้สอน
นักศึกษา จานวน 2 รายวิชา แต่ไม่มีตารางสอน
ผศ.สุ วรรณา พันแสง ชี้แจ้งที่ประชุมว่า มีตารางรายวิชาที่ อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม สอน
ออกมาแล้ว แต่เป็นตารางที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้สอน เพราะสาขาวิชาศิลปกรรมยังไม่ได้ส่งบันทึกการประชุมส่งผู้สอนที่
อนุ มั ติ ให้ อ.พุ่ มพั นธ์ ผิ วพรรณงาม สอนรายวิ ชาดั งกล่ าว โดยจะแจ้ ง อ.นิ เวศ เผื่ อนทิ ม ท ามติ ที่ ประชุ มแจ้ ง
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม สอน
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

