รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 2/2555
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ผศ.เพชรรัตน์
5. อาจารย์มยุร ี
6. อาจารย์ราณี
7. นางมัทนา
8. นายวิบลู ย์
9. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เทีย่ ง
บริสุทธิ ์
ทรัพย์เทีย่ ง
ถนอมปญั ญารักษ์
ศุภนคร
ศรีโสภณ
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ดร.ชาติชาย
2. ผศ.ดร.ศิรพิ ร
3. ผศ.สุวรรณา
4. นายธวัชชัย
5. นางภัคจิรา

อนุกูล
วงษ์ขนั ธ์
พันแสง
เศรษฐจินดา
แท่นทอง

ไปราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ไปราชการ
ปว่ ย
ไปราชการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
2. ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. ดร.อริษา
ลิม้ กิตศิ ุภสิน
เริ่ มประชุมเวลา

14.00 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิ ทินการศึ กษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2554 (ครัง้ ที่ 2)
ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อ ง
การเปลี่ยนแปลงปฏิทนิ การศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ครัง้ ที่ 2) โดย
แก้ไข ระยะเวลาในการสอบปลายภาค จากวันที่ 6,8-9,13-16 และ 20-23 มีนาคม 2555 เป็ นวันที่ 6,
8-9,13-16,20-22 มีนาคม 2555 และ เลื่อนวันการประชุมกรรมการประจาคณะ จากวันที่ 30 มีนาคม 2555
เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2555
1.2 การเปลี่ยนแปลงปฏิ ทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 (ครัง้ ที่ 2)
ประธานทีป่ ระชุมแจ้ง เรือ่ ง มหาวิทยาลัย ประกาศ เรื่องการเปลีย่ นแปลงปฏิทนิ การศึกษา
ภาคกศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ครัง้ ที่ 2) โดยกาหนดให้ วันที่ 10 – 11 มีนาคม
2555 เป็ นวันที่นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ไม่มกี ารบรรยายในชัน้ เรียน) และกาหนดให้คณะกรรมการ
ประจาคณะประชุมพิจารณาอนุมตั ผิ ลการศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2555
1.3 การกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายใน และ ปฏิ ทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2554 (1 มิ ถนุ ายน
2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
ในองค์ประกอบการประเมิน ทัง้ 9 องค์ประกอบ และผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการในแต่ละองค์ประกอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลขสาม นอกจากนี้คณะได้กาหนด ปฏิทนิ กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปฏิทนิ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยคณะจะดาเนินการประเมินระดับสาขาวิชา ในช่วงปลาย
เดือนเมษายน ประเมินระดับภาควิชาในช่วงเดือนพฤษภาคม และประเมินระดับคณะในช่วงเดือนมิถุนายน
2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 1/2555 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
- ไม่ม ี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.4 ร่าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ทีป่ ระชุมพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
มติ ที่ ประชุ ม ที่ป ระชุม พิจารณาหลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555) และมีมติอนุ มตั หิ ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้มกี ารแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 1 ชื่อย่อ(ไทย) ในวงเล็บให้ตดั “สาขาวิชา” ออก
2. หน้าที่ 2 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ปรับรายละเอียดให้ถูกต้องชัดเจน
3. หน้าที่ 7 แผนพัฒนาปรับปรุง กลยุทธ์ ข้อที่ 5 พัฒนานักศึกษา กลยุทธ์ยงั ไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับให้มคี วามชัดเจนและเหมาะสม
4. หน้าที่ 9 ปญั หาของนักศึกษาแรกเข้าปรับให้มคี วามชัดเจนในรายละเอียดของเกณฑ์
การพิจารณาให้มากขึน้ เพื่อความชัดเจนของปญั หา
5. เรียงลาดับรหัสรายวิชาให้ถูกต้องจากมากไปหาน้อย
6. จัดรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง การกัน้ หน้ ากระดาษ เว้นระยะ หัวกระดาษและท้าย
กระดาษ การย่อหน้าให้ถูกต้องและเหมือนกันทัง้ หลักสูตร
7. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อรายวิชาทีไ่ ม่ตรงกันในหน้า 13 และ ภาคผนวก
8. หน้าที่ 14 ใส่รหัสรายวิชาให้ถูกต้อง ในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ต้องใส่ 3(3-0-6) และ
ตัดรายวิชา 2 รายวิชาทีเ่ ป็ นรายวิชากรณีเทียบโอนยกเว้น ออก
9. ปรับตารางและข้อมูลในตารางให้เป็นในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสวยงาม
10. ตรวจสอบรายละเอียดเรื่อง ปีทจ่ี บการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ถูกต้อง
และตรวจสอบความถูกต้องของวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์อกี ครัง้
11. ตรวจสอบความถูกต้องของคาอีกครัง้ แก้ไข หน้า 22 พร้อมเพียง เป็ น พร้อมเพรียง
12. ตัดภาคผนวก ญ ออก
13. หน้า 72 ตัดชื่อหลักสูตร และ “วิชาบังคับ” ใต้ คาอธิบายรายวิชาออก
14. เรียงลาดับรายวิชาตามลาดับของตัวเลข
15. แก้ไขคาให้ถูกต้อง เช่น อินเตอร์เน็ต เป็น อินเทอร์เน็ต
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16. เว้นระยะของคาอธิบายรายวิชาในแต่ละคาอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและเหมือนกันทัง้
ภาคผนวก
17. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาอีกครัง้ เช่น Goverment
แก้ไขเป็น Government
18. ตรวจสอบคาอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและตรงกันทัง้ รหัสและชื่อวิชาอีกครัง้
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามรายละเอียด ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 11
รายการ
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 2
รายการ
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 2
รายการ
ผศ.ศรีสุ ภ า นาคธน รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ผลการเรีย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา 2553
จานวน 3 รายการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี และ
ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 แล้วมีมติเห็นชอบอนุ มตั ิ
ผลการเรียน
4.2 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) , I (ร) และการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผูส้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ของ
นักศึกษา จานวน 40 คน และ การแก้ไขผลการเรียน I(ร) ของนักศึกษา จานวน 82 คน
ผศ.ศรีสุ ภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง บันทึกข้อ ความขอแก้ไขผลการเรียน
นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 4 คน
จาก W (ยกเลิก) เป็นผลการเรียนดังนี้
1) นายสถาพร สดสี
แก้ไขผลการเรียนเป็น D
2) นายมนตรีพงษ์ สลักคา
แก้ไขผลการเรียนเป็น C+
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3) นายเด่นพงษ์ งามฤทัย
4) นายถนอมศักดิ ์ เดิมสลุง

แก้ไขผลการเรียนเป็น E
แก้ไขผลการเรียนเป็น B

พระครูสริ จิ ริยาภรณ์ อาจารย์พเิ ศษ ผูส้ อนรายวิชา ความจริงของชีวติ ขอแก้ผลการเรียน
นักศึกษา เนื่องจากกรอกคะแนนนักศึกษาผิดพลาด จานวน 4 คน ดังนี้
1) นางสาววิรนั ต์รตั น์ เสือจอย
แก้ไขผลการเรียนจาก C+ เป็น B
2) นางสาวอภิญญา เอีย่ มสาอาง
แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น B
3) นางสาวศศิธร ปราชญ์ศรี
แก้ไขผลการเรียนจาก E เป็น B
4) นางสาวภรัณยา ทนผล
แก้ไขผลการเรียนจาก - เป็น B+
ทีป่ ระชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) , I (ร) และการขอแก้ไขผลการเรียน
ของอาจารย์ผสู้ อน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน X (ขส) , I (ร) และการขอแก้ไข
ผลการเรียนของนัก ศึก ษาสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อ สาร รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร
จานวน 4 คน และขอข้อมูลการแก้ไขผลการเรียนของ พระครูสริ จิ ริยาภรณ์ อาจารย์พเิ ศษ ผูส้ อนรายวิชา
ความจริงของชีวติ เพิม่ เติมเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนในส่วนของคะแนนเก็บ หรือคะแนนระหว่างภาค
ขอให้รองคณบดีฝา่ ยวิชาการตรวจสอบหลักฐานและนาเสนอทีป่ ระชุมกรรมการประจาคณะในครัง้ ต่อไป
4.4 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งรายชื่ออาจารย์พเิ ศษ และรายวิชาทีส่ อน
จานวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
น.ส.ธีรว์ รา เพชรรักษ์

วุฒิ/สาขา
- น.บ.
- น.ม.

สถาบัน
- ม.ธรรมศาสตร์
- University of
Aberdeen

วิ ชาที่สอน
ตาแหน่ งปัจจุบนั
ทนายความ
ประจาสานักงาน Chinadaj &
Associate Company,
Bangkok, Thailand.
รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ
- กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
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ชื่อ - สกุล
น.ส.บุศรา ทับทิมศรี

นายประสิทธิ ์ ศรีโมรา

วุฒิ/สาขา
สถาบัน
วิ ชาที่สอน
- อ.บ.
- ม.ศิลปากร
ตาแหน่ งปัจจุบนั
- ศษ.ม.
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประสานมิตร
สวนสุนนั ทา
รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- น.บ.
- ม.รามคาแหง
ตาแหน่ งปัจจุบนั
- พบ.ม.
- สถาบันบัณฑิต
ผูอ้ านวยการสานักงานขนส่ง
พัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
รายวิ ชาที่รบั ผิดชอบ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมในการปฏิบตั งิ านของ
นายประสิทธิ ์ ศรีโมรา ดังนี้
ตาแหน่งและส่วนราชการเดิม ขนส่งจังหวัด (เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานขนส่ง 8) สานักงานขนส่งจังหวัด
สิงห์บุร ี ตาแหน่งทีเ่ ลื่อน 26 มีนาคม 2550 ผูต้ รวจราชการ (นักวิชาการขนส่ง 8) งานตรวจราชการกรม
นอกจากนี้ ผู้อ านวยการศู นย์ก ารศึก ษาเดิมบางนางบวช แจ้ง ข้อ มูล เพิ่มเติมว่ า นายประสิท ธิ ์
ศรีโมรา เคยปฏิบตั หิ น้าที่ งานนิตกิ ร ในระหว่างทีร่ บั ราชการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาศักยภาพอาจารย์พเิ ศษและมีมติดงั นี้
1. อนุมตั ใิ ห้ นางสาวธีรว์ รา เพชรรักษ์ เป็นอาจารย์พเิ ศษสาขาวิชานิตศิ าสตร์
2. อนุ มตั ใิ ห้ นายประสิทธ์ ศรีโมรา เป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนรายวิชา กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ณ ศูนย์การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช เฉพาะ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
3. ขอให้ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา และสาขาวิชา ที่สาเร็จการศึกษาของ นางสาวบุศรา
ทับทิมศรี และประวัตกิ ารสอนเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครัง้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่ม ี เลิ กประชุมเวลา 16.30 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

