รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2559
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพียงใจ
2. อาจารย์พุ่มพันธ์
3. ดร.วราภรณ์
4. อาจารย์ชุติมา
5. อาจารย์ญาณเทพ
6. อาจารย์ชลิดา
7. นายพีระพงษ์
8. ดร.สุรพล
9. นางภัคจิรา
10. น.ส.ระวีวรรณ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางมัทนา ศุภนคร

เจียรวิชญกุล

รองอธิการบดี
รักษาราชการแทนคณบดีฯ
ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ธนูธรรมทัศน์ ผู้แทนคณาจารย์
อารมย์อุ่น
ผู้แทนคณาจารย์
แสนวิเศษ
ผู้แทนคณาจารย์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุม ว่าเนื่องจากคณบดีท่านเดิมลาออกจากราชการ จึงแต่งตั้ง
ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และได้ดาเนินการเร่งรัดการใช้งบประมาณและการทางานวิจัยของอาจารย์ภายในคณะ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในขณะนี้มีอาจารย์ส่งผลงานวิจัย จานวน 10 เรื่อง ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะประชุมคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เพื่อรับทราบ
นโยบายการบริหารงานจากรักษาราชการแทนคณบดี ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และวิจัย ณ ห้อง 2/207
ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ครั้งที่ 3 ณ ห้อง 19/301
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของผู้ประเมินการสอบเทียบความรู้ทางดนตรีไทย

"ด้านการขับร้องเพลงไทย" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 8
อาคาร 90 ปี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช “ศิลปะงามล้า วัฒนธรรมหลากหลาย” ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์
1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 0460/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ที่ 0460/2559 เรื่ อง แต่งตั้งผู้ รั กษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ลงวันที่ 27
มกราคม 2559 เพื่อให้การบริหารงานและการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้ ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเวลา 180 วัน
1.3
ค าสั่ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ 016/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 016/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การ
ดาเนินงานของคณะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กาหนดจึงแต่งตั้ง หัวหน้าสาขาวิชา 12 สาขา วิชา เป็น
คณะกรรมการดาเนินงานคณะฯ และมี นางภัคจิรา แท่นทอง เป็นกรรมการเลขานุการ พร้อมผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน
1.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 0329/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 20 มกราคม 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 0329/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
2) อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น
3) อ.ชลิดา แสนวิเศษ
1.5 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภั ฏเทพสตรี ที่ 0394/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 0394/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ลงวันที่ 22 มกราคม
2559 จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ดร.สุรพล เคยบรรจง
2) นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง
3) นางมัทนา ศุภนคร
1.6 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2559

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง บั นทึ กข้ อความ ส านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย
ที่ ว 16/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี
ระเบีย บวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตร หลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร จากเดิม นางสาวนิธิชญา ใจเย็น เปลี่ยนเป็น นายสนธยา สุขอิ่ม
1.7 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อ ความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ ว 26/2559 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมติที่ประชุมนี้
มาจากการประชุมคณบดีในแต่ละเดือนที่คณบดีทุกคณะจัดประชุมขึ้น และนามติที่ประชุมเสนอมหาวิทยาลัย
ทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 6
1.8 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ประชุมทราบถึง บันทึ กข้อความ ส านัก งานสภามหาวิท ยาลั ย
ที่ ว 16/2559 ลงวัน ที่ 1 กุม ภาพัน ธ์ 2559 เรื่ อง แจ้ง มติ การประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพ สตรี
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ จากเดิม นางสาวนิธิชญา ใจเย็น เปลี่ ยนเป็น
นายสนธยา สุขอิ่ม
1.9 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แจ้งมติการที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
2 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาการปกครองท้องถิ่น
เปลี่ยนเป็น
1. นางวาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
3. นางชลิดา แสนวิเศษ
4. นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย
5. นางสาวน้าเพชร อยู่โต
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เปลี่ยนเป็น
1. นางสาววันวิสา แย้มกระจ่าง
2. นายอุเทน เรืองรุ่ง
3. นายชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ
4. นางสาวศศิชาล์ รถกล
5. นายสรายุทธ เสงี่ยม
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

1.10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รั บ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปลี่ยนแปลง
ปฏิทินการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รั บปริ ญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม 2559 จึงมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการเสนอชื่อ
บุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจาปี 2559 เร็วขึ้น และต้องดาเนินการแล้วเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2559
1.11 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่1/2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง สรุ ปความคิ ดเห็ น/ความพึ งพอใจของนั กศึ กษา
ภาคพิ เศษ ภาคการศึ กษาที่ 1/2558 ที่ มี ต่ อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ และสิ่ งสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ โดยคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.95เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ต่ ากว่ า ทุ ก คณะและต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
มหาวิทยาลัย และต้องมีการปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาในข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยต่าต่อไป
1.12 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงสรุปความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาที่1/2558 ที่มีต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.29 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย
1.13 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
และคณะได้มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามไตรมาสที่กาหนด ส่วน
กิจกรรมนักศึกษาอยากจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เพราะหลังจากนั้นนักศึกษาปิดภาคเรียนอาจไม่
มีนักศึกษามาร่วมกิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 12 – 12.14
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่
26 มกราคม 2559
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่
26 มกราคม 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 13.3 ข้อ 3.1 จากเดิม อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า มีการ
แบ่งการจัดผู้สอนของอาจารย์ผู้ส อนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง คือ อาจารย์นอก
ที่ตั้งสอน ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่มีการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนใน
มหาวิทยาลัย ส่วนเรื่องการจัดผู้สอนของ อ.อุเทน เรืองรุ่ง นั้น มีการจัดรายวิชาให้สอน 3 รายวิชา.
แก้ไขเป็น อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า มีการแบ่งการจัดผู้สอน
ของอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง คือ มีการจัดการเรียนการสอน
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุ รี เข้ามาสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอนคนเดิมที่เคยจัดไว้ ส่วนเรื่องการจัดผู้สอนของ อ.อุเทน เรืองรุ่ง นั้น มีการจัด
รายวิชาให้สอน 3 รายวิชา.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 38/2559
ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2558 และ บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ มนส. 43/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขอ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่าได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัด
ผู้สอนของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง และการส่งนักศึกษาจากหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งเข้ ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลั ย ส่วนเรื่ องของ อ.อุเทน เรื องรุ่ง นั้น เนื่องจากมีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ขณะนี้ได้มีสุขภาพดีขึ้น
สามารถสอนนักศึกษาได้ตามปกติ จึงมีการจัดรายวิชาสอนให้ อ.อุเทน เรืองรุ่ง ดังเอกสารหมายเลข 14 – 14.2
3.2 การตรวจสอบรายละเอีย ด มคอ.3 ของ ดร.ศิ ริ ชั ย เพชรรั ก ษ์ และ รายละเอี ย ด
มคอ. 3 ของ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา มคอ.3รายวิ ช าที่ ดร.ศิ ริ ชั ย เพชรรั ก ษ์ รั บ ผิ ด ชอบ
จ านวน 5 รายวิ ช า คื อ ปท 2209203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (เอกสารหมายเลข 15),
ปท 2209303 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(เอกสารหมายเลข 16), 2209403 นวัตกรรมและการจัดการ
เปลี่ยนแปลง (เอกสารหมายเลข 17), ศท 0011011 สถานการณ์โลกปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 18) และ ปท
2209202 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ (เอกสารหมายเลข 19)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เป็นเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา ทางฝ่ายวิชาการจึงได้ทา
การตรวจสอบ มคอ. 3 ของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ว่าตรงตามที่จัดการเรียนการสอนหรือไม่
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า การสอบนักศึกษาไม่ตรงตามที่แจ้งไว้
ใน มคอ. 3 เพราะแจ้งไว้ว่ าสอบปลายภาค 30 คะแนน แต่ในการสอบจริงมีข้อสอยเพียง 1 ข้อ 40 คะแนน
โดยให้เขียนกระบวนการทั้งหมดของรายวิชา นโยบายสาธารณะ
ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ชี้แจงว่า ได้สอบถาม ดร.ศิริชัย
เพชรรักษ์ แล้ว เรื่องการออกข้อสอบปลายภาค 1 ข้อ 40 คะแนน ซึ่งยอมรับว่าจริง จึงได้ท้วงติงไปว่าเหมาะสม
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือไม่
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า เกณฑ์การให้คะแนนไม่ตรงกับใน
มคอ.3 คือ 70:30 ในการเรียนการสอนจริง 60:40 ไม่สอดคล้องกัน
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่ า เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด บางเรื่อง
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน บางเรื่องขึ้นอยู่กับนักศึกษา ควรจะให้อาจารย์ปรับตัวเรื่องการสอนและคอยตรวจสอบ
ว่าเป็นแบบนี้ตลอดหรือไม่ และควรตักเตือน
ดร.สุร พล เคยบรรจง กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ต้องมีการณ์สั งเกตทั้ง 2 ฝ่ า ย คือ
อาจารย์และนักศึกษา และควรปรับปรุงแก้ไข มอค. 3 ให้ถูกต้อง
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุ ษยศาสตร์ เสนอว่า ต้องดูวิธีการประเมินและ
การเรียนการสอนด้วย โดยให้ชี้แจงข้อสอบว่ามีวิธีการให้คะแนนอย่างไร และนักศึกษามีปัญหาทั้งห้องหรือแค่
เพียงกลุ่มเดียว
อ.ญาณเทพ อารมณ์อุ่น เสนอว่า ควรมีการปรับ มคอ. 3 ให้ตรงกับการเรียนการสอนด้วย

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา มคอ.3รายวิ ช าที่ ดร.อริ ษา ลิ้ มกิ ติ ศุ ภ สิ น รั บผิ ด ชอบ
จานวน 2 รายวิชา คือ ศท 00110011 สถานการณ์โลกปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 20) และ ศท 0022016
คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต (เอกสารหมายเลข 21)
อ.ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า มคอ. 3 ของ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน
ตรงกับการจัดการเรียนการสอน
มติที่ประชุม รับทราบ มอบ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ประสานงานเรื่องการจัดทา
มคอ. 3 ครั้งต่อไปของ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ ให้ชัดเจนและตรงกับการจัดการเรียนการสอน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X
(ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 2 รายวิชา 2 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 7 รายวิชา 7 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208209-1 วิชา กฎหมายอาญา 1:
ภาคทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208209-1 วิชา
กฎหมายอาญา 1:ภาคทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นางจริญทรัพย์ อ่อนแป้น รหัส 56294700759 เกรด B

4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ ประชุ มแจ้ งรายละเอี ยด ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 33 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 24, ใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 12 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 24.1, ใบแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 24.2)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 24.2)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2559

ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 3/2559 ในวั นพุ ธที่
23 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 งานวิจัยในชั้นเรียน
ดร.สุรพล เคยบรรจง เสนอว่า มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องสาคัญ ถ้ามีการจัดทาโครงการพัฒนา work
shop จะสามารถเชื่อมโยงจากโรงเรียนมามหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ประธานในที่ป ระชุมแจ้ งว่า ผศ.จิ นตนา เวชมี รองอธิก ารบดี ฝ่ ายบริห ารและกิ จการ
นักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน และจัดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ดร.สุรพล เคยบรรจง สอบถามที่ประชุมว่า อาจารย์พิเศษมีความจาเป็นต้องทาวิจัยในชั้น
เรียนหรือไม่
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีงานวิจัย ส่วนอาจารย์พิเศษยัง
ไม่มีการกาหนดเกณฑ์ใดๆ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

