รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. อาจารย์ชลิดา
9. นายวิบูลย์
10. ดร.สุรพล
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางมัทนา

ศุภนคร

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สมทรง

กฤตมโนรถ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
กรรมการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

2. ผศ.อาลัย

เนรานนท์

3. ผศ.วันเพ็ญ

พวงพันธ์บุตร

4. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารและอาจารย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานหาโจทย์
ด้านการวิจัยและทาความร่วมมือทางวิชาการ ณ เทศบาลตาบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หัวหน้าหน่วยงานราชการทั้งหมดในจังหวัดลพบุรีร่วมประชุม โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในงาน MORNING BRIEF ณ อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์และนักศึกษาร่วมบรรยายขบวนแห่งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
วัน ที่ 15 กุม ภาพัน ธ์ 2558 จัดงานเลี้ ยงส่ งนั กศึกษามหาวิ ทยาลั ย tongren จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องเทพประทาน อาคารเทพธานี ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์เดินทางมาแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเวลา 30 วัน
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 งานศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม 2
ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้อนรับคณะทูตมาเยี่ยมชม
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ต้ อ นรั บ คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีมาราประเทศ มาเลเซีย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร16/301 เวลา 13.00 น.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา
กลับประเทศมาเลเซีย
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า สามารถนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสู่
อาเซียนได้ในระดับหนึ่งแล้ว อาทิเช่น ม.เทคโนโลยีมาราเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 19 – 21
กุมภาพันธ์ 2558, นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย tongren จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมา
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2558 และจะนาคณะมนุษยศาสตร์ฯไปสู่
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย
1.2 ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมว่ามหาวิทยาลัยฯมี ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 (เพิ่มเติม) คือ วันที่
4 พฤษภาคม 2558 งดสอบปลายภาค เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศเป็น วันหยุดพิเศษ
และวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สอบปลายภาคแทนวันที่ 4 พฤษภาคม 2558
1.3 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความสานักงานสภามหาวิทยาลัย เลขที่
ว 22/2558 วันที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้ง นายปัญญา แก้วเหล็ก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคระกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่ขอลาออกจากตาแหน่งด้านการศึกษา
มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2) ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ ศิริพานิชกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4) นายบุญปลูก ชายเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

มติสภามหาวิทยาลัย มอบมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนข้อมูล กรณีการงดรับนักศึกษาและ
กรณีการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยประสานงานกั บ สกอ. ตามข้ อ สั ง เกตุ ข องกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และรายงานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
สมควรแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
เลขานุการโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) ม.ราชภัฏเทพสตรี ทราบและดาเนินการ
1.4 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า มติสภามหาวิทยาลัย มอบหมายมหาวิทยาลัยฯ ทบทวน
ข้อมูล กรณีงดรับนักศึกษาและกรณีการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ โดยประสานงานกับ สกอ. ตามข้ อ สั ง เกตของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย สรุป คือ ยังไม่ปิดหลักสูตรแต่งดรับนักศึกษาใหม่
1.5 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติเรื่องพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบศักยภาพอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศ าสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ กษา (5ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม
นางสาวอัญธิกา มะโนวงศ์
เปลี่ยนเป็น นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
1.6 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาการขอปิดหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอปิดหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี พ.ศ. 2549
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2549
สภาวิชาการฯ ได้มีมติ เห็นชอบอนุมัติการขอปิดหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี พ.ศ. 2549
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2549
ทั้งนี้ สาขาวิชาจะดูแลนักศึกษาดั งกล่าว จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา
1.7 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า สภาวิชาการฯ ได้มีมติ ไม่เห็นชอบอนุมัติเรื่อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
เนื่องจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
1.8 ขอส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาค กศ.บป.

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.) โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2557 และ 23 มกราคม 2558 ดังนี้
1) นักศึกษาภาคปกติ จานวน 12 คน
2) นักศึกษาภาคพิเศษ จานวน 7 คน
1.9 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ แยก
ตามสาขาวิชา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสรุปงบประมาณ
คงเหลือของแต่ละส่วนรับผิดชอบ ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณคงเหลือ
2,242,877.18 บาท
2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
งบประมาณคงเหลือ
112,946.00 บาท
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณคงเหลือ
185,000.00 บาท
4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
313,466.00 บาท
5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งบประมาณคงเหลือ
308,000.00 บาท
6) สาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
411,807.00 บาท
7) สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณคงเหลือ
319,348.00 บาท
8) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
249,031.50 บาท
9) ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
100 บาท
10) สาขาวิชาภาษาจีน
งบประมาณคงเหลือ
83,640.00 บาท
11) งานกิจการนักศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
352,800.00 บาท
12) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณคงเหลือ 476,000.00 บาท
13) สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
286,000.00 บาท
14) สาขาวิชาศิลปกรรม
งบประมาณคงเหลือ
149,000.00 บาท
15) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณคงเหลือ
344,000.00 บาท
16) ภาควิชามนุษยศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
90,000.00 บาท
17) งานวิชาการ
งบประมาณคงเหลือ
327,510.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2558 วั นพุธ ที่
21 มกราคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2558 วั น พุ ธ ที่
21 มกราคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ ประชุ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความ สาขาวิ ช าภาษาจี น คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ วัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เนื่องจาก ปัจจุบันอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 5 Miss Cheng Xue ได้เดินทางกลับประเทศ
เพราะปฏิบัติงานครบตามสัญญาจ้าง และสาขาวิชาภาษาจีนได้รับอาจารย์เพื่อทดแทน คือ Miss Yang Junjie
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 5 เป็น Miss Yang Junjie
มติที่ประชุม เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับ
ที่ 5 จาก Miss Cheng Xue เป็น Miss Yang Junjie และนาเรื่องส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปิดสอนหลั กสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ชี้แจงว่า จะเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น แบบบางส่วน เรียนในและนอกที่ตั้ง (60 – 40) โดยใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์บริหารหลักสูตรร่วมกัน จะขอเปิดสอนเฉพาะภาค กศ.บป. จานวน 2 หมู่เรียน ๆ
ละ ประมาณ 40 คน ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส่วนการจัดการเรียนการสอนขอความ
อนุเคราะห์ อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นผู้จัด โดยแบ่งเป็นการ
เรียนใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 60% และการเรียนการสอน ณ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 40%
อ.บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ ายบริหาร ชี้แจงว่า ควรแจ้งนักศึกษาที่จะมาเรียนให้
ทราบถึงเงื่อนไขด้านการเรียนการสอนด้วย เพราะนักศึกษาจะได้คานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น ของหน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และนาเข้าที่ประชุมสภา
วิชาการต่อไป
4.3 ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วั นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร กรรมการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี ชี้แจงว่าจะจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะ 60:40 เพราะที่ศูนย์การศึกษาฯ มีอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพียง 1 คน ไม่สามารดจัดการเรียนการสอนเองได้ทั้งหมด
อ.ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอว่า ในการจัดผู้สอนให้ส่ง
ข้อมูลมาที่คณะก่อนเพื่อพิจารณาจัดผู้สอนร่วมกัน เพราะคณะจะได้ดาเนินการจัดรายวิ ชาให้อาจารย์ผู้สอน

ตามความเหมาะสม และการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ ให้จัดทาแผนการเรียนเป็นลักษณะ60:40 เพื่อ
ป้องกันการตรวจสอบจาก สกอ.
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของหน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี และให้จัดทาแผนการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 60% และการเรียน
การสอน ณ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 40% มาเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งต่อไป
4.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ 4 จาก นายดาบส งามศรีขา เป็น นายชยุตม์ พันทรัพย์ และลาดับที่5 จาก นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง
เป็น นางเบญจพร บุญสยมภู
อ.ชลิ ด า แสนวิ เศษ หั ว หน้ าสาขาวิ ช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ เสนอว่ า อาจารย์ ประจ า
หลักสูตรจะต้องมีสัญญาจ้าง 3 ปี เพราะ สกอ.เคยทักท้วงมาว่าสัญญาจ้างปี/ปี นั้นไม่เหมาะสม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้มีการตรวจสอบเรื่องสัญญาจ้างของอาจารย์ประจา
หลักสูตรลาดับที่ 4 นายชยุตม์ พันทรัพย์ ให้เรียบร้อยก่อนนาส่งเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป
4.5 ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 1/2557 และ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประธานที่ ประชุ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 14 - 22
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 75 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 14 - 16, ใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 16 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 25 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19, ใบแทรก)

7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 20)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 10 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 20)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 21)
10) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 22, ใบแทรก)
11) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษา กศ.นบ. ภาคการศึ กษาที่ 1/2557 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (ใบแทรก)
4.6 ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557
ประธานที่ ประชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มพิ จารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ วั น ที่
2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายวิชา
ปท 2209303 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผู้สอน อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
อ.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ชี้แจงว่า รายวิชา ปท 2209303 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมและลดความขัดแย้ง โดยใช้วิธีแก้ไขไกล่เกลี่ยโดยสันติศึกษา
และได้เกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสอบปลายภาคนักศึกษาผิด จึงขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงผลการ
เรียนของนักศึกษาโดยได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชาปท 2209303 สันติศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ นายวงศกร ประจาชาติ รหัส 55194690115 เกรด A และ น.ส.สุภาวรรณ ชื่นจิตร รหัส
55194690188 เกรด A
4.7 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X
(ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 24 - 27
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 11 รายวิชา 84 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 14 รายวิชา18 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2558
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่3/2558 ในวันพุธที่
18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

