รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 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. อาจารย์ญาณเทพ
8. อาจารย์ชลิดา
9. นางภัคจิรา
10. น.ส.ระวีวรรณ

เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
อารมย์อุ่น
แสนวิเศษ
แท่นทอง
นาคโชติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา

สุขเกษม

ติดภารกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนมกราคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนมกราคม 2559 ดังนี้
วันที่ 13 มกราคม 2559 งานกิจการนักศึกษา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ให้แก่
อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี 2559 ณ หอประชุม 1
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2559 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี
วั น ที่ 20 มกราคม 2559 เลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนคณาจารย์ คณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 20 มกราคม 2559 สาขาวิชาภาษาไทยจั ดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ให้แก่
นักศึกษา ณ อาคาร 19 ชั้น 3
วันที่ 22 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องศึกษาค้นคว้า 2/201

1.2 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีก ารศึกษา
2558 สาหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 – 4
ประธานที่ประชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึง ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 – 4
4 มกราคม 2559
เริ่มการเรียนการสอน
8 – 18 มกราคม 2559
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
19 มกราคม 2559
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2559 สอบกลางภาค
8 เมษายน 2559
คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
22 เมษายน 2559
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
29 เมษายน 2559
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2558,
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
2 – 4, 9 – 13, 16 – 17 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาค
27 พฤษภาคม 2559
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.3 กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ ที่
กบ.- ทบ.003/2559 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่องกาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
1.4 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่1/2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดังนี้
1. นางสารวม วารายานนท์
2. นางสาวทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
3. นางสาวมานิตา ศรีสาคร
4. นายสนธยา สุขอิ่ม
5. นางสาวชนิตตา โชติช่วง
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5 /2558 วันศุกร์ที่ 4
ธันวาคม 2558 มีมติที่ประชุม ดังนี้

1) ให้คณะกรรมการส่งแบบสรุปข้อมูล ผลงานวิชาการของอาจารย์ภ ายในคณะตาม
แบบฟอร์มที่เลขาคณะกรรมการฯ ส่งให้ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558
2) ให้ ค ณะส ารวจผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะไปเขี ย นผลงานทางวิ ช าการ (เอกสาร
ประกอบการสอน) ส่งที่เลขาคณะกรรมการฯ
3) การรั บ นั ก ศึ ก ษา รปศ. หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ฯ อ.เดิ ม บางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี ภาคฤดูร้อ น ปี การศึกษา 2558 ให้ รับได้ มอบหมายให้คณะกากับดูแลให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเรื่องจานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ภาคปกติ ไม่น้อยกว่า
35 คน ต่อปีการศึกษา ภาค กศ.บป. ไม่น้อยกว่า 25 คน ต่อปีการศึกษา และเป็นจานวนที่ลงทะเบียนจริง
4) นั กศึกษาสาขาวิช า รปศ. นอกที่ตั้ง ทุก หน่ว ยการศึกษา ที่ได้ทาการย้ายรายชื่ อ
นักศึกษาเข้ามาในที่ตั้งแล้วนั้น ขอให้ดาเนินการนานักศึกษาเข้ามาศึกษาในที่ตั้งด้วย
5) หลักสูตรภาษาจีน ขออาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่าน ขอเลื่อนการพิจารณาเป็น
หลังจากได้ฟังคาชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 2558 จาก สกอ. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
อ.ชลิ ดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ เสนอว่ าให้ คณะติดตามหน่ว ยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เรื่อง ส่งนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้ามา
เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม รับทราบ
1.6 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 11.00 – 11.40 น. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีลงคะแนนแบบลับ นับเปิดเผย จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) อ.พีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง
2) ดร.สุรพล เคยบรรจง
3) นางมัทนา ศุภนคร
1.7 ตารางตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ปี 2559 ไตรมาสที่ 1
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดตารางตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ปี 2559
ไตรมาสที่ 1 และเชิญคุณภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงาน ชี้แจงต่อที่ประชุม
คุณภั คจิ ร า แท่ น ทอง หั ว หน้ าส านัก งานคณบดี ชี้แ จงว่า เป็ นกิ จกรรมที่จั ดไปในช่ว ง
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 ปีงบประมาณ 2559 เชิญคณะกรรมการทุกท่านพิจารณา
รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6 – 6.19
มติที่ประชุม รับทราบ ตารางตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2558
1.8 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุม ทราบถึ ง รายละเอีย ดรายงานการใช้ จ่ายเงิ น ณ วั นที่ 25
มกราคม 2559 และเชิญคุณภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงาน ชี้แจงต่อที่ประชุม
คุณภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี ชี้แจงว่า รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 25
มกราคม 2559 เป็นสรุปการใช้จ่ายเงินของสาขาวิชา ซึ่งยังไม่ถึง 50% ขอให้สาขาวิชาเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน โดย
ดาเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จตามไตรมาส รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 7 – 7.14

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 25 มกราคม 2559
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันพุธ ที่
25 ธันวาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2558 วั น พุ ธ ที่
25 ธันวาคม 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 8.9 เดิม 3) อ.ศศิวิมล แสนวิเศษ แก้ไขเป็น อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
อ.ชลิ ด า แสนวิ เ ศษ กรรมการผู้ แ ทนคณาจารย์ เสนอว่ า มี การแบ่ ง การจั ดผู้ ส อนของ
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง คือ อาจารย์นอกที่ตั้งสอน ณ หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนในมหาวิทยาลัย ส่วนเรื่อง
การจัดผู้สอนของ อ.อุเทน เรืองรุ่ง นั้น มีการจัดรายวิชาให้สอน 3 รายวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 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 19 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 5 รายวิชา 15 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า ศท 0033013
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังนี้ นายวชิระ ฤกษ์สะอาด รหัส 56122640106
เกรด D+, นางสาวจิ ราภรณ์ สอนมานะ รหั ส 56122640112 เกรด D และ นางสาวปาลิตา จินดาละออง รหั ส
56122640113เกรด C
2) ผศ.ศรีสุภา นาคธน ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิ ชา ศท 0022011 การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ศท 0022011 การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ดังนี้ นางสาวกัณทิมา บุญมี รหัส 54124590121 เกรด C+ และ นางสาวภค
ภรณ์ เสริมศรี รหัส 54124590123 เกรด C+
3) อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 0022011 การรู้สารสนเทศ
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิ จารณาอนุ มัติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิช า 0022011 การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นางสาวอังคณา บริหาร รหัส 58152430117 เกรด C
4) ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ขอแก้ไขเกรดภาคเรียนที่ 1/2558 รายวิชา ศท 0022011 การรู้
สารสนเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ศท 0022011 การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นายศรัณย์ สกุลธรรมรังสี รหัส 55144290136 เกรด C+
5) ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนายศรัทธา ศิริสัมพันธ์ รายวิชา
2102002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและทักษะการเรียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 2102002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ของ นายศรัทธา ศิริสัมพันธ์ รหัส 54144860120 เกรด C
4.3 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) ผลการเรียนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 55 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15 – 15.3)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 9 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.4)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ทีต่ ั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 11 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.5)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 9 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.6)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.7)
6) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.8)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 259 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.9 – 15.15 )
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.16)

9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน7 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.16)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.16)
11) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.17)
12) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.18)
13) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.18)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.18)
15) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.18)
16) ผลการเรียนนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.19)
17) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.19)
18) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.17)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2559
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 2/2559 ในวั นพุ ธที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ สอบถามที่ประชุมว่า อาจารย์ที่ใช้ข้อสอบเพียง
อย่างเดียวในการประเมินผลการเรียนนักศึกษา และวิชาดังกล่าวมีผลการเรียนนักศึกษาออกมาแล้ว นักศึกษามีผลการ
เรียนแตกต่างกันออกไป และมีนักศึกษายกเลิกรายวิชานี้จานวน 5 คน คณะฯมีการตรวจสอบ มคอ.ของรายวิชานี้
หรือไม่ ซึ่งวิชานี้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชา สถานการณ์โลกปัจจุบัน ผู้สอน คือ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน ผู้เรียนคือ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ส่วนอีกรายวิชา ผู้สอนคือ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ มีนักศึกษามาปรึกษาเนื่องจากผู้สอนออกข้อสอบ
เพียง 1 ข้อ 40 คะแนน และไม่มีคะแนนเก็บ มีแต่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียว คณะต้องติดตามตรวจสอบ มคอ. และ
เกณฑ์การให้คะแนน
มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ

ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

