รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.35 – 15.50 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.กันยา
6. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
7. อาจารย์ชุติมา
8. อาจารย์เสน่ห์
9. ดร.ชัยพัฒน์
10. นางมัทนา
11. นายวิบูลย์
12. ดร.สุรพล
13. นางภัคจิรา
14. น.ส.ระวีวรรณ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ประสาร
2. ผศ.สมทรง
3. อาจารย์กิตติวัลย์
4. อาจารย์ณัฏฐกานต์
5. อาจารย์ธัชพล
6. ผศ.ทานอง
7. ร.อ.ผศ.ดร.จอมชัย
8. ดร.อริษา
ผู้ไม่มาประชุม
1.รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
2. ผศ.อาลัย
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
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อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ผู้อานวยการโครงการ รปม.
อาจารย์ประจาโครงการ รปม.

ศรีทอง
เนรานนท์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง เปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น การศึ ก ษา
ภาค กศ.บป. (ครั้งที่ 2) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทิน
การศึกษา ภาค กศ.บป. (ครั้งที่ 2) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คือ วันที่ 22 – 23 มีนาคม
2557 สอบปลายภาค ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1
1.2 กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระดับภาควิชา และ
สาขาวิชา
ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่องกาหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระดับภาควิชา และสาขาวิชา ตามรายละเอียด ดังนี้
ภาควิ ชา/สาขาวิ ชา วันที่รบั การประเมิ น
คณะกรรมการ
19 พ.ค. 57 ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญั ญาพงศ์
ภาคมนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
21 เม.ย. 57 อ.ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง
ภาษาอังกฤษ(ภอ.)
21 เม.ย. 57 ผศ.สกล นันทศรีววิ ฒ
ั น์
ภาษาญี่ปนุ่
21 เม.ย. 57 กรรมการภายนอก
ภาษาจีน
21 เม.ย. 57 ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวฒ
ั น์
ศิลปกรรมฯ
21 เม.ย. 57 นางภัคจิรา แท่นทอง
ดนตรีศกึ ษา
22 เม.ย. 57 นางสุภรัตน์ เครือวงษา
ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
22 เม.ย. 57
ภาษาไทย
22 เม.ย. 57
20 พ.ค. 57
ภาคสังคมศาสตร์
รปศ.
23 เม.ย. 57
นิตศิ าสตร์
23 เม.ย. 57
การปกครองท้องถิน่
23 เม.ย. 57
สังคมศึกษา
23 เม.ย. 57
รปม.
23 เม.ย. 57

1.3 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ
ประธานที่ประชุมแจ้ง เรื่องสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 รายละเอียด
เพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 3
เงินงบประมาณ

รับจัดสรร

ยอดจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คิดเป็น%การจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งบประมาณแผ่นดิน

14,219,300.00

4,563,913.44

9,655,386.56

32.10%

จานวน 24 โครงการ

งบ บ.กศ.

2,324,300.00

659,295.00

1,665,005.00

28.37%

จานวน 47 โครงการ

งบ กศ.บป.

526,200.00

100,180.11

426,019.89

19.04%

จานวน 9 โครงการ

กองทุนบริการวิชาการ
กองทุนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
กองทุนโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียน

710,000.00

56,850.00

653,150.00

8.01%

จานวน 21 โครงการ

658,000.00

29,700.00

628,300.00

4.51%

จานวน 9 โครงการ

1,875,000.00

79,200.00

1,795,800.00

4.22%

จานวน 3 โครงการ

20,312,800.00

5,489,138.55

14,823,661.45

25.14%

รวม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ประธานที่ประชุมแจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่
24 กุมภาพันธ์ 2557
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี เลขที่ 28/2557
เรื่อง ขออนุญาตเปิดสอนสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้ง ที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความฯ เรื่องการขออนุญาตเปิดสอนสาขา
ของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ในระดับ ปริญญาตรี คือ สาขาวิช าภาษาไทย (ค.บ.) หลักสู ตร 5 ปี และสาขาวิช า
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ชี้แจงว่า
สกอ.มาตรวจสอบสาขาวิ ช าภาษาไทย(ค.บ.) ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ และมีผลให้ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทย (ค.บ.) ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของ สกอ. ในเรื่อง
สัญญาจ้างของอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่วนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ทางศูนย์การศึกษาได้ทา
หนั งสื อถึงมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ สกอ.ทบทวนหลั กสูตรและกาลั งดาเนินการหาศักยภาพประจาหลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) แบบไม่รับค่าตอบแทน
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ แจ้งที่
ประชุมว่า พบปั ญหาเรื่ อง อาจารย์ ป ระจ าในมหาวิทยาลั ยไปช่ว ยสอนศูนย์การศึกษาในสั งกัด ม.ราชภั ฏ
เทพสตรี ไม่สามารถเบิก – จ่าย ค่าตอบแทนการสอนได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแจ้งว่าไม่มีระเบียบรองรับ การ
เบิก – จ่าย และมหาวิทยาลัยแจ้งว่าจะออกระเบียบการเบิก – จ่ายรองรับให้ต่อไป
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงว่า เรื่องนี้คงขอมติที่ประชุมว่าควรเปิด
หลักสูตรหรือปิดหลักสูตรที่ศูนย์การศึกษาไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับทรัพยากรของศูนย์การศึกษามากกว่า และ
คณะควรหาวิธีการที่จะช่วยศูนย์การศึกษาให้สามารถเปิดสอนได้ เพื่อช่วยนักศึกษา
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ เพื่อ นาเสนอมหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป และ มีข้ อเสนอ คื อ ขอจ้า ง
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ จานวน 1 คน

3.2 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เลขที่
ทม.ดม. 1/2557 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอน
ประธานที่ประชุม แจ้ง ที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความ เรื่องการขออนุญาตเปิดการจัดการ
เรี ยนการสอน ภาคพิ เ ศษ (กศ.บป.) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในภาคฤดู ร้ อ นปี ก ารศึ ก ษา 2556 คื อ หลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี จานวน 30 คน
ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ชี้แจงที่ประชุมว่า การเปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) ในปีการศึกษา 2557 ได้ประชาสัมพันธ์
เปิดรับนักศึกษาแล้ว ซึ่งสาขาวิชาดังกล่าวเป็นสาขาที่สังกัดในคณะมนุษยศาสตร์ฯ และเปิดรับทั้งภาคปกติ
และ ภาค กศ.บป. อันที่จริงแล้วนักศึกษามีความต้องการเรียนสายวิชาชีพครู แต่ทางศูนย์การศึกษาฯอ.เดิมบาง
นางบวช ไม่ สามารถเปิ ดได้ จึ งเปิ ดสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ เพื่ อ รองรั บ นั ก ศึ ก ษาแทน ขณะนี้ ที่ ศู น ย์
การศึกษาฯอ.เดิมบางนางบวชมี ศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 1 ท่าน คือ
อาจารย์ อังคณา อุดมพัน ธ์ โดยมหาวิทยาลั ยให้ เปิดโดยใช้ศักยภาพอาจารย์ภ ายในมหาวิทยาลั ย และให้
นักศึกษาเรียนที่ศูนย์การศึกษาฯอ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และใน ปีการศึกษา 2557 จะไม่เปิดรับ
นักศึกษา เนื่องจาก ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่ถ้ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้รับสมัครอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน
ก็จะสามารถเปิดได้
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ เพื่อ นาเสนอมหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป และ มีข้ อเสนอ คื อ ขอจ้ า ง
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ จานวน 1 คน
3.3 บันทึกข้อความ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เลขที่
ทม.ดม. 16/2557 เรื่อง ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอน
ประธานที่ประชุมแจ้ง ที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการ
สอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 1 /2557 คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 40 คน รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 7
ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ชี้แจงที่ประชุมว่า จะไม่เปิดรับนักศึกษา เนื่องจาก ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสู ตร แต่ถ้ามหาวิทยาลัยอนุญาตให้
รับสมัครอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน ก็จะสามารถเปิดได้
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบ เพื่อ นาเสนอมหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป และ มีข้ อเสนอ คื อ ขอจ้ า ง
อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ จานวน 1 คน
3.4 เสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดการเสนอศั กยภาพอาจารย์ พิ เศษ
ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.ลพบุรี 2 ท่าน คือ นางสาววราภรณ์ เอี่ยมยิ่ง และ นางสาวนพรัตน์
น้อยเจริญ
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์ ป ระจาศูน ย์ การศึ กษาฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ชี้แจงว่ า
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมยิ่ง สาเร็จการศึกษาทางภาษาอังกฤษ และเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนอยู่แล้ว จึงให้มาช่วย
สอนเป็นรายชั่วโมง ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจา

ดร.กันยา กองสู งเนิน หั วหน้ าภาควิชามนุษยศาสตร์ ชี้แจงว่า วุฒิ การศึกษาปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโท ไม่ตรงกัน เกรงว่าจะมีปัญหาเมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ ชี้แจงว่า ไม่มีปัญหา เพราะ มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สามารถสอนได้ เนื่องจากเป็นเพียงอาจารย์พิเศษ และสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ส่วนนางสาวนพรัตน์ น้อยเจริญ ก็จ้างมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนในสาขาวิชาภาษาไทยเช่นเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ การเสนอศักยภาพอาจารย์ผู้สอนศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.ตาคลี จ.ลพบุรี ดังนี้
1) นางสาววราภรณ์ เอี่ยมยิ่ง จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ และ ระดับปริญ ญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี สอนนักศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี รายวิช า ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน และ ศท 0033015 การพูด
ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
2) นางสาวนพรัตน์ น้อยเจริ ญ จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาวิช าภาษาไทย (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชา ศท 0033011 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2101212 การคิดและการ
เขียนงานวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด การขอ
แก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 10 –
57 และแจ้งที่ประชุมว่าขอความกรุณาศูนย์การศึกษาฯ ทุกศูนย์การศึกษาฯ อย่าส่งผลการเรียนล่าช้า และถ้ามี
เหตุจาเป็นต้องส่งช้ากว่ากาหนดเวลา ไม่ควรเกิน 1 ภาคการศึกษา
ผศ.ทานอง เจริญรู ป อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ชี้แจงว่าให้
อาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนที่ศูนย์การศึกษาฯ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษารวบรวมมาส่งที่คณะ
ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ชี้แจงคณะว่าให้อาจารย์ที่สอนศูนย์การศึกษาฯอ.เดิมบางนางบวช ส่งผลการเรียนที่ศูนย์การศึกษา แล้วศูนย์
การศึกษาจะเป็นคนจัดส่งมายังคณะ
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในกรณีแก้เกรด I (ร) และ X (ขส) ขอให้
อาจารย์ระบุคะแนนด้วยว่า คะแนนระหว่างภาค และปลายภาค เท่าใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 8 รายวิชา 24 คน
อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 31 รายวิชา 75 คน จาก นักศึกษา
ทั้งหมด 81 คน
ไม่อนุมัตกิ ารแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 5 รายวิชา 6 คน รายละเอียด ดังนี้
1) รายวิช า ศท 0022015 ความจริงของชีวิต นักศึกษาจานวน 2 คน ไม่มีคะแนนสอบ
ปลายภาค จะต้องได้ผลการเรียนเป็น E รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 27

2) รายวิชา ศท 0022016 คุณธรรมกับชีวิต นักศึกษาจานวน 1 คน ไม่มีคะแนนสอบปลายภาค
จะต้องได้ผลการเรียนเป็น E รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 28
3) รายวิชา ศท 0033013 ภาษาอังกฤษสื่อสาร นักศึกษาจานวน 1 คน ไม่มีคะแนนสอบปลายภาค
จะต้องได้ผลการเรียนเป็น E รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 30
4) รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจานวน 1 คน มี
คะแนนสอบรวม 65 คะแนน จะต้องได้ผลการเรียนเป็น C+ ไม่ใช่ C รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 31
5) รายวิชา ภอ 2102106 ภาษาศาสตร์สาหรับครู นักศึกษาจานวน 1 คน ไม่มีคะแนนสอบ
ปลายภาค จะต้องได้ผลการเรียนเป็น E รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 54
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2556
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการแจ้ ง รายละเอี ย ดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2556 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข และแจ้งปัญหาที่พบในการ
ส่งผลการเรียนล่าช้า คือ นักศึกษาบางคนลงทะเบียนล่าช้า ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเขียนชื่อนักศึกษาเพิ่ม
ในใบส่งผลการเรียน ถ้านักศึกษาได้เข้าเรียนในรายวิชานั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา2554 และปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ
และภาคกศ.บป. ปีการศึกษา2554 และปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรียนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษาเดิม
บางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดการเรียนการสอนของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานในที่ประชุมสอบถาม เรื่องการจัดการเรียนการสอนของโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ว่ามีการจัดผู้สอนโดยใช้เกณฑ์ใด
ร.อ.ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ผู้อานวยการโครงการรปม. ชี้แจงที่ประชุมว่า การจัดผู้ สอนมี
เกณฑ์ก ารคัด เลื อกจากผู้ ส อนที่ มีตาแหน่ งทางวิช าการ คือ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ถึงจะสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการ รปม.ได้ เหตุผลที่จัดผู้สอนล่าช้าเนื่องจากต้อง
รอจานวนนักศึกษาจากศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอน และอาจารย์หนึ่งท่านสามารถสอนนักศึกษาได้ 4 ห้อง
นางมัทนา ศุภนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกตว่า ทุกครั้งในการพิจารณาผลการ
เรียนของประชุมกรรมการคณะ จะพบว่าอาจารย์ 1 ท่าน สอนเกิน 3 รายวิชา
ร.อ.ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ผู้อานวยการโครงการ รปม. ชี้แจงที่ประชุมว่า ทางโครงการ
รปม. พยายามจัดผู้ สอน สอนไม่เกิน 3 ห้อง แต่ที่มีอาจารย์บางท่านสอนเกิน 3 ห้อง เนื่องจาก เมื่อสกอ.
มาตรวจการจัดการเรียนการสอน ให้ใช้ผู้สอนชุดเดียวกัน และทุกครั้งจะทาหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย
5.2 การจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ศูนย์การศึกษาฯอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ผศ.ทานอง เจริญรูป อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แจ้งที่ประชุมว่า สกอ.
มาตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และทาง สกอ.ทักท้วงเรื่องเวลาสอนนักศึกษาว่าแต่ละ
1 คาบการเรียน ต้องเท่ากับ 60 นาที ขณะนี้ได้ดาเนินการปรับแก้ไขตารางการเรียนใหม่ และจะนาเสนอไป สกอ.
อีกครั้ง
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ให้ผศ.ทานอง เจริญรูป อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี เสนอหลักสูตรผ่านสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ในเดือน เมษายาน 2557 โดยให้ส่งต้นฉบับ
1 ชุด ที่ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
อาจารย์ ธั ชพล ที ดี อาจารย์ ประจ าศู นย์ การศึ กษาฯ อ.ชั ยบาดาล จ.ลพบุ รี แจ้ งที่ ประชุ มว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน สขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แต่ เมื่อ สกอ.มาตรวจสอบ
มาตรฐานหลักสูตร ผลปรากฏว่าไม่ผ่าน เนื่องจาก อาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก 1 ท่าน และไม่ทาสัญญาจ้าง 1 ท่าน
ในกรณีนี้ อาจารย์อาลัย เนรานนท์ ได้ขออุทธรณ์ ต่อ สกอ. เพื่อทาการแก้ไขหลักสูตร ภายใน 30 วัน
ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แจ้งที่
ประชุมว่า ที่ศูนย์การศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เคยโดนกรณีเดียวกันกับศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี เมื่อครั้งมาตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และได้ขออุทธรณ์ ต่อ สกอ. เพื่อทาการแก้ไข
หลักสูตร ภายใน 30 วัน ผลปรากฎว่าไม่ผ่าน
5.3 การจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาฯ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
อาจารย์ กิตติวัล ย์ ทองอร่ าม อาจารย์ประจาศูนย์การศึกษาฯ อ.บางระจัน จ.สิ งห์ บุรี แจ้งที่
ประชุมว่า สกอ.มาตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิ ชารปบ. ณ ศูนย์
การศึกษาฯ อ.บางระจัน จ.สิงห์ บุรี ผลการตรวจสอบ ไม่ผ่าน ทั้ง 2 หลั กสูตร เนื่องจาก อาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รทั้ ง 2 หลั ก สู ต รมี ค วามซ้ าซ้ อ นกั น และในปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไปไม่ มี ก ารเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา แต่ ใ น
ปีการศึกษา 2558 จะมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเปิดรับนักศึกษา
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ถ้าศูนย์การศึกษาจะจัดผู้สอนจะต้อง
แจ้งให้คณะทราบด้วย ว่าอาจารย์ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ และประจาที่ศูนย์การศึกษา สอนวิชาใดบ้าง
เพื่อที่คณะจะได้ไม่จัดผู้สอนซ้าซ้อนกัน
5.4 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2557
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณะจะจัดประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
5.5 การศึกษาดูงาน
ประธานในที่ ป ระชุ ม ขอเชิ ญ คณะกรรมการประจ าคณะ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น
ร่วมศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏ
ราไพพรรณี จ.จันทบุรี และ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด
5.6 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมได้รับทุน
ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า น.ส.สุนีย์ กิ่งทอง นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรมฯ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ฯ ผ่ านการคัดเลื อกเข้ารับทุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาท จาก กองทุนส่ งเสริมการศึกษาการ
สร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และเข้ารับทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557
เลิกประชุมเวลา 15.50 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
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