รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 3/2555
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. - 15.50 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ดร.ชัยพัฒน์
3. ดร.ชาติชาย
4. ผศ.เพชรรัตน์
5. อาจารย์มยุร ี
6. อาจารย์ราณี
7. ผศ.ดร.ศิรพิ ร
8. นายวิบลู ย์
9. นายธวัชชัย
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
ทรัพย์เทีย่ ง
อนุกูล
บริสุทธิ ์
ทรัพย์เทีย่ ง
ถนอมปญั ญารักษ์
วงษ์ขนั ธ์
ศรีโสภณ
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.ศรีสุภา
2. ผศ.สุวรรณา
3. นางมัทนา

นาคธน
พันแสง
ศุภนคร

ลาพักผ่อน
ไปราชการ

เริ่ มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

13.30 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิ ทินการศึกษา กศ.บป.
ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554
มหาวิทยาลัย กาหนดปฏิทนิ การศึกษา กศ.บป. ประจาภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2554
- 31 มีนาคม 2555 เริม่ การเรียนการสอน
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- 1 กรกฎาคม 2555 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน การยกเลิกรายวิชา และ
การแก้เกรด I
- 14 – 15 และ 21 กรกฎาคม 2555 สอบปลายภาค
- 27 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมตั ผิ ลการเรียน
1.2 ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิ ทินการดาเนิ นการเพื่อ
ขอโอนและเที ยบโอนผลการเรียนตามหลักสูตร ระดับปริ ญญาตรี ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึ กษา
2554 (ภาคพิ เศษ) และระดับบัณฑิ ตศึกษา ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554 (ภาคพิ เศษ)
มหาวิทยาลัย กาหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน ยื่นคาร้อง
พร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2555 รายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารหมายเลข
สองและหมายเลขสาม
1.3 ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเปิ ดภาคการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
มหาวิท ยาลัย ก าหนดเปิ ด ภาคการศึก ษาที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2555 ในวัน จัน ทร์ท่ี 11
มิถุนายน 2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2555 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 2/2555 วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2555
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
3.1 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ตามที่ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช ได้ส่งศักยภาพอาจารย์
พิเศษ นางสาวบุศรา ทับทิมศรี ผูส้ อนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทีป่ ระชุมมีมติให้ตรวจสอบ
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์การสอนของนางสาวบุศรา ทับทิมศรี เพื่อประกอบการพิจารณา คณะได้
ดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว พบว่า นางสาวบุศรา ทับทิมศรี ปจั จุบนั เป็ นอาจารย์พเิ ศษ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จดั การเรียนการสอน ณ จังหวัดชัยนาท และมีประสบการณ์ในการด้าน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ศิ กั ยภาพอาจารย์พเิ ศษ นางสาวบุศรา ทับทิมศรี
ผูส้ อนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 รายชื่ อ ผู้ ส อนและรายวิ ชาที่ ส อนนั ก ศึ ก ษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดู ร้ อ น
ปี การศึกษา 2554
ประธานทีป่ ระชุม แจ้งรายชื่อผู้สอนและรายวิชาทีส่ อนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูรอ้ น
ปี การศึก ษา 2554 ที่จดั การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 56 รายการและ
ทีจ่ ดั การเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาชัยบาดาล จานวน 6 รายการ, ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุร ี
จานวน 5 รายการ, ศูนย์ตาคลี จานวน 5 รายการ, ศูนย์เดิมบาง จานวน 9 รายการ, โครงการกศ.นบ.
จานวน 4 รายการ, โครงการกศ.นบ. ศูนย์ตาคลี จานวน 2 รายการ
ประธานที่ประชุมแจ้งแก้ไข จานวน ชัวโมงสอนของผศ.เพชรรั
่
ตน์ บริสุทธิ ์ เป็ น 6 ชัวโมง
่
แก้ไขชัวโมงสอน
่
อาจารย์ชยั รัจน์ มาตยานุมตั ย์ เป็น 3 ชัวโมง
่
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคกศ.บป.
ประจาภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา 2554 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5 และมีมติเห็นชอบรายชื่อ
ผูส้ อนและรายวิชาทีส่ อน
4.2 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ประจาภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554
ประธานที่ประชุม แจ้งศักยภาพ พันตารวจเอกประสิทธิ ์ กัลยาณะธรรม ผู้สอนรายวิชา
กฎหมายสาหรับการปกครองท้องถิน่ วุฒกิ ารศึกษา รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบัน
บัณ ฑิต พัฒนบริห ารศาสตร์ ปจั จุบนั ด ารงต าแหน่ ง พนัก งานสอบสวนผู้ทรงคุ ณ วุฒ ิ กลุ่ มงานสอบสวน
ตารวจภูธร จังหวัดลพบุร ี
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาศักยภาพอาจารย์พเิ ศษ และมีมติอนุ มตั ศิ กั ยภาพอาจารย์
พิเศษ พันตารวจเอกประสิทธิ ์ กัลยาณะธรรม ผูส้ อนรายวิชากฎหมายสาหรับการปกครองส่วนท้องถิน่
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ประธานที่ประชุม แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 7 ถึงหมายเลข 47 จานวน 30 รายวิชา แก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ขส. (X) จานวน 40 คน
และแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ร (I) จานวน 28 คน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผสู้ อน
จานวน 30 รายวิชา
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4.4 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ประธานที่ประชุม แจ้ง รายละเอียดบันทึกข้อ ความขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ของ
อาจารย์วภิ าศิร ิ แจ้งแสงทอง ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 48 ถึงเอกสารหมายเลข 48.6, อาจารย์
อนุ พงษ์ ยินดีรมย์ ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 49 ถึงเอกสารหมายเลข 49.5 และ ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 50 ถึงเอกสารหมายเลข 50.1
มติ ที่ ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ว ิภาศิร ิ
แจ้งแสงทอง, อาจารย์อนุพงษ์ ยินดีรมย์ และ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ทีป่ ระชุมมีมติดงั นี้
อนุมตั กิ ารขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์วภิ าศิร ิ แจ้งแสงทอง ทีแ่ ก้ไขผลการเรียนของ
นักศึกษาจานวน 3 คน โดยขอให้เปลี่ยนแบบฟอร์มในการส่งขอแก้ไขผลการเรียนเป็ นแบบฟอร์มการขอ
แก้ X (ขส) แทน และ อนุมตั กิ ารขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของอาจารย์อนุพงษ์ ยินดีรมย์ ทีส่ ่งผลการเรียน
ของนางสาวกมลวรรณ สุวฒ
ั นวงศ์ชยั รายวิชา ทฤษฎีดนตรีสากล 1
การขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ที่ขอส่งผลการเรียน
เพิม่ เติมรายวิชา การวิเคราะห์นโยบาย ของนางสาวไพลิน พันธ์ทพิ ย์ศกั ดิ ์ ที่ประชุมมีมติ ขอให้อาจารย์
ผูส้ อนส่งข้อมูลหลักฐานเพิม่ เติม เช่น รายละเอียดการเก็บคะแนน รายละเอียดของข้อสอบ หรือประมวล
การสอนรายวิชาวิเคราะห์นโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะหลักฐานที่ประกอบนัน้ ยังไม่มคี วาม
ชัดเจนเท่าทีค่ วร
นอกจากนี้ท่ปี ระชุมยังขอให้คณะแจ้งอาจารย์ผู้ท่ขี อส่งผลการเรียนเพิม่ เติมหรือ แก้ไขผล
การเรียนให้แนบหลักฐานการแก้ไขให้ชดั เจน ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา และให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทัง้ ที่จดั การเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษา และที่จดั การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ประธานที่ประชุ ม แจ้งผลการเรียนนั กศึกษาระดับปริญญาตรี นั กศึกษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทีจ่ ดั การเรียนการสอน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุ มตั ิผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2
ปี ก ารศึก ษา 2554 ที่จ ดั การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 329 รายการ
ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์การศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุร ี จานวน 9 รายการ, ศูนย์เดิมบางนางบวช
จานวน 7 รายการ และ ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 1 รายการ
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4.6 ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ผลการเรีย นนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี นักศึก ษาภาค กศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 118 รายการ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสิงห์บุร ี
จานวน 7 รายการ, ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 13 รายการ, ศูนย์เดิมบาง จานวน 10 รายการ,ศูนย์ตาคลี
จานวน 9 รายการ, ศูนย์ไอแมท จานวน 1 รายการ, และโครงการ กศ.นบ. จานวน 3 รายการ
ประธานที่ประชุมแจ้ง ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรัฐประศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 17 รายการ และ ภาคปกติ จานวน
2 รายการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมตั ผิ ลการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาค
กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 100 รายการ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต
สิงห์บุร ี จานวน 3 รายการ, ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 8 รายการ, ศูนย์เดิมบาง จานวน 510 รายการ, ศูนย์
ตาคลี จานวน 7 รายการ, ศูนย์ไอแมท จานวน 1 รายการ, และโครงการ กศ.นบ. จานวน 3 รายการ และ
ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 17 รายการ และ ภาคปกติ จานวน 2 รายการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่ม ี -

เลิ กประชุมเวลา 15.50 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

