รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2559
วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.20 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
6. อาจารย์ญาณเทพ
7. นายพีระพงษ์
8. นางมัทนา
9. ดร.สุรพล
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.ระวีวรรณ

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
อารมย์อุ่น
ศรีเหนี่ยง
ศุภนคร
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.วราภรณ์

ทรัพย์รวงทอง ลาป่วย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนมีนาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนมีนาคม 2559
วันที่ 3 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 8 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันที่ 10 มีนาคม 2559 สาขาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรม workshop ทางด้านดนตรีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณเศกพล อุ่นสาราญ (โก้ มิสเตอร์
แซกแมน) วงทาเคชิแบนด์ และทีมงาน ณ ห้องแสดงดนตรี ขุน พงษ์ผล อาคารสังคีตาคาร
วันที่ 11 มีนาคม 2559 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ณ ห้อง 2/207

วันที่ 14 มีนาคม 2559 การหยั่งเสียงผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ณ ห้องประชุมยูงทอง
1.2 ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่ 4/2559 เรื่ อง แต่ ง ตั้ ง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 4/2559
เรื่ อง แต่งตั้ง คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ลงวั นที่ 18 มีนาคม 2559 ด้ วย คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พ้นจากตาแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และดาเนินการสรรหาคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแต่งตั้ง ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ดารงตาแหน่ง
1.3 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 1468/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ ง ที่ ประชุ ม ทราบถึ ง คาสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ที่
1468 /2559 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 จานวน
3 ท่าน คือ
1) อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2) อ.ชลิดา แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3) อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ยินดีรับฟังในสิ่งที่แนะนาและจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารอย่างเต็มความสามารถ
อ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการทางาน
และจะทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
อ.ศศิ วิ ม ล สุ ท ธิ ส าร รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา กล่ า วว่ า พร้ อ มจะพั ฒ นาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น
1.4 การสรรหากรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงเรื่อง การสรรหากรรมการผู้แทนคณาจารย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 ตาแหน่ง เนื่องจาก อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ และ
อ.ชลิ ด า แสนวิ เ ศษ รั บ ต าแหน่ ง รองคณบดี โดยจะด าเนิ น การรั บ สมั ค รกรรมการผู้ แ ทนคณาจารย์ ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2559 และดาเนินการเลือกตั้งในวันที่ 1 เมษายน
2559 ณ ห้องประชุมยูงทอง
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจาก อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ และ อ.ชลิดา แสนวิเศษ
รับตาแหน่งรองคณบดี จึงต้องมีการสรรหาตาแหน่งกรรมการผู้แทนคณาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง 2 ตาแหน่ง
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถ้ามีผู้สมัครเพียง 2 คน จะดาเนินการแต่งตั้งทันที แต่ถ้ามีผู้สมัครเกิน 2 ท่าน จะ
ดาเนินการหยั่งเสียงเพื่อคัดเลือก
อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่ น กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ เสนอว่า ควรจะมีการเลือกตั้งเพื่อ
ต้องการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีโอกาสพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร
นางภัคจิรา แท่นทอง เลขานุการ ชี้แจงว่า อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีว่าจะดาเนินการแบบใด

มติที่ประชุม ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 วันรับสมัครวันสุดท้าย ถ้ามีผู้สมัครเพียง 2 คน จะ
ดาเนินการแต่งตั้งทันที ถ้ามีผู้สมัครเกิน 2 ท่าน จะดาเนินการหยั่งเสียงเพื่อคัดเลือก
1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดารงตาแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. พ.ศ. 2559 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ ประชุ มทราบถึง ข้ อบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ดารงตาแหน่ ง ผศ., รศ. และ ศ. พ.ศ. 2559 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ.
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) และได้มีการแจ้งเวียนให้อาจารย์ทุกท่านในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว
1.6 พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี 2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ
0506(2)/822 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี 2555) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
1.7 กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อความ กองบริการศึกษาฯ ที่ กบ – ทบ.
020/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ครั้งที่ 3 อย่างช้าภายในวันที่ 24 มีนาคม 2559
1.8 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ระยะ
สิ้นปี (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) ปีงบประมาณ 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ระยะสิ้นปี (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) ปีงบประมาณ 2558 โดยมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ทั้งหมด 4 ส่วน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ผลคะแนนดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนที่ได้ 4.16 ระดับผลการประเมิน ดี
ส่วนที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการคณะ คะแนนที่ได้ 4.63 ระดับผล
การประเมิน ดีมาก
ส่วนที่ 3 ด้านการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คะแนนที่ได้ 3.91 ระดับผลการ
ประเมิน ดี
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี คะแนนที่ได้
3.50 ระดับผลการประเมิน พอใช้
1.9 รายงานการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายละเอี ย ดรายงานการใช้ จ่ ายเงิ น ณ วั นที่
22 มีนาคม 2559

นางภัคจิรา แท่นทอง เลขานุการ ชี้แจงที่ประชุมว่ า แต่ละส่ วนงานและสาขาวิชามีการใช้
งบประมาณคิดเป็นค่าร้อยละ ดังนี้
สานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 34.20%
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 50%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 66.70%
สาขาวิชาศิลปกรรม 28.57%
สาขาวิชานิติศาสตร์ 21.48%
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 35.40% สาขาวิชาสังคมศึกษา 18.46%
สาขาวิชาภาษาไทย 11.31%
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 53.34%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภอ.) 11.47% สาขาวิชาภาษาจีน 67.61%
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 11.91% สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 24.42%
ภาควิชาสังคมศาสตร์ 0%
กิจการนักศึกษา 56.68%
และในไตรมาสที่ 2 ควรจะมีการใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า 50% ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงควรรีบดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559 วั น พุธ ที่
17 กุมภาพันธ์ 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2559 วั น พุ ธ ที่
17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขหน้า 8.5 ข้อ 3.2 ย่อหน้าที่ 6 จาก มอค. 3 แก้ไขเป็น มคอ. 3 และ ย่อหน้าที่ 7 อ.ญาณเทพ
อารมณ์อุ่น แก้ไขเป็น อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด บันทึกข้อความ หน่วยจัดการศึกษา
นอกที่ ตั้ ง ฯ อ.เดิ ม บางนางบวช จ.สุ พ รรณบุ รี ที่ ทม.ดม. 35/59 ลงวั น ที่ 21 มี น าคม 2559 เรื่ อ ง ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน รายวิชา รศ 2208207 การวิเคราะห์นโยบาย เดิมผู้สอนคือ อ.สมชาย ดีละม้าย
เปลี่ยนเป็น อ.ศศิชาล์ รถกล เนื่องจาก อ.สมชาย ดีละม้าย ขอลาออก
มติที่ประชุม อนุมัติให้ อ.ศศิชาล์ รถกล เป็นผู้สอน รายวิชา รศ 2208207 การวิเคราะห์
นโยบาย และนาส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
4.2 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 14 รายวิชา 30 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 4 รายวิชา 6 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ดังนี้

1) อ.วิ ภาศิ ริ แจ้ งแสงทอง ขออนุ ญ าตส่ ง เกรดย้ อ นหลั ง รายวิ ช า 2102002 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา 2102002 วิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 น.ส.นิสา เชื้อหลง รหัส 53215160441 เกรด C
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ น.ส. วรรณา วงษ์สอน รหัส 53215160491 เกรด C+
2) อ.ศศิวิมล สุทธิสาร ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา รศ 2208210 วิชา ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลรายวิชา รศ 2208210 วิชา ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ วีระยุทธ มณีรัตน์ รหัส 55294700730 เกรด D
3) อ.เสน่ห์ เทียมดี ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ศท 0022013 วิชา ชีวิต
กับสุนทรียภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลรายวิช า ศท 0022013 วิชา ชีวิตกับ
สุนทรียภาพ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ น.ส.ณัฐมล โพยนอก รหัส 58115280117 เกรด B
4) อ.ภาคภูมิ เฉลิ มวั ฒน์ ขอแก้ ไ ขผลการเรีย นของนั ก ศึก ษา รายวิ ช า ศท 0033011 วิ ช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลรายวิชา ศท 0033011 วิชา ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ น.ส.แสงเดือน จีนแส รหัส 58174980189 เกรด X ,น.ส.วรรณวิภา

สนธิโพธิ์ รหัส 58174980190 เกรด C
5) Mr.Keith Shippen ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูด
ภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลรายวิชา รายวิชา ศท 0033015 วิชา การพูด
ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ อุ ด มศึ ก ษา ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558 ของ น.ส.กาญจนา สุ ชั ย รั ต น์ วิ โ รจน์ รหั ส

57174920145 เกรด B+
6) อ.กาญจน์ อุ บลวั ตร์ ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า 2201211 วิ ช า
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลรายวิชา รายวิชา 2201211 วิชา กฎหมาย
อาญา 2 ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ น.ส.วิภาวี ศรีวิชัย รหัส 54234700620 เกรด D
4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2527 และ2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้ อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 3รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17)
2) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 33รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17-17.1, ใบแทรก)

3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17.1)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17.2)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 12 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17.3, ใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตงั้ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17.3)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 17.3)
8) ผลการเรี ยนนั กศึกษาโครงการ รปม. มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่
2/2558 จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข ใบแทรก)
4.6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด การขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 10
อ.เสนีย์ เจริญสุข หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ชี้แจงว่า การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงบางส่วนไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ใช้โครงสร้างเดิม 136 หน่วยกิต
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
โดยจะข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอน คือ ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เนื่องจากยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพราะเป็นผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่มีการแต่งตั้ง และจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของคณะต่อไป
อ.เสนี ย์ เจริ ญสุ ข หั ว หน้าสาขาวิช านิติศาสตร์ เสนอว่า คณะกรรมการประจาคณะมี
อานาจเด็ดขาด และขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาคณะ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะมีการทางานเป็นขั้นตอนตามที่กาหนด
อ.มัทนา ศุภนคร เสนอว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้เร่งด่วนขนาดไหน ถ้าไม่เร่งมาก
ควรดาเนินการตามขั้นตอน
อ.เสนีย์ เจริญสุ ข หั วหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความเร่งด่วนพอสมควร ตามหนังสื อ
สกอ. ศธ.0506(2)/1174 เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติฯ ซึ่งถ้าปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันเวลาที่กาหนด จะมีเกณฑ์ใหม่ที่มี
ข้อจากัดในการปฏิบัติค่อนข้างมากในการจัดทาหลักสูตร
อ.อรวรรณ ด่านวราวิจิตร สอบถามว่า คณะยังไม่ได้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจาคณะ และจะแต่งตั้งเมื่อใด
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากการประชุมวันนี้จะดาเนิ นการให้
แล้วเสร็จ
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด

ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า คณะกรรมการพิจารณาต้องมีการ
สอบถามว่าดาเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ ซึ่งควรจะดาเนินการตามขั้นตอน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2559
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 4/2559 ในวั นพุ ธที่
20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

