รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. ผศ.สุวรรณา
3. ดร.วราภรณ์
4. อาจารย์ชุติมา
5. อาจารย์เสน่ห์
6. อาจารย์ชลิดา
7. นางมัทนา
8. นายวิบูลย์
9. นางภัคจิรา
10. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
พันแสง
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์บุญสนอง
2. อาจารย์ศศิวิมล
3. ดร.สุรพล

เภาคา
สุทธิสาร
เคยบรรจง

ติดภารกิจ
ลากิจ
ติดภารกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนเมษายน 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนเมษายน 2558 มีดังนี้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี
วันที่ 3 เมษายน 2558 สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) จัดการแสดง
นิทรรศการงานจิตรกรรม ณ โถงชั้น G อาคารอานวยการฯ
วันที่ 8 เมษายน 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมแนวการจัดการความรู้ ระดับคณะ
และระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (อาคาร 10)
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรม"เทพสตรีเกมส์" ประจาปี
การศึกษา 2557 ณ โรงยิมส์ ม.ราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 9 เมษายน 2558 ม.ราชภัฏเทพสตรี จัดงานทาบุญกลางบ้าน สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจาปี 2558 หอประชุม 2
วันที่ 16 – 17 เมษายน 2558 อบรมพิธีกรมืออาชีพให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ
อาคาร 90 ปี ห้อง 19/601
วั น ที่ 22 เมษายน 2558 งานวิ ช าการจั ด โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 80 ปี อาคาร 10 ชั้น 3
1.2 ประกาศฯ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนด
ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
9 พฤษภาคม 2558
เริ่มการเรียนการสอน
18 – 31 พฤษภาคม 2558
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
30 – 31 พฤษภาคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 1
1 – 2 สิงหาคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 2
15 – 16 สิงหาคม 2558
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 3
16 สิงหาคม 2558
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 2/2557
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน, วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

22 – 23 และ 29 สิงหาคม 2558 สอบปลายภาค
11 กันยายน 2558
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.3 กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งที่ 4
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบถึง บันทึกข้อความกองบริการการศึกษาฯ วันที่
7 เมษายน 2558 เรื่อง กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งที่ 4 โดยกาหนดให้
คณะฯ รวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 27 เมษายน 2558
1.4 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ประจา
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 8 เมษายน
2558 เรื่อง แจ้งมติ ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เห็นชอบอนุมัติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ประจาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมี
การเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจาหลักสูตร ชุดใหม่ ดังนี้
1. นายจอมชัย เลิศอมรรัฐ
2. นางวราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
3. นางสาวอริษา ลิ้มกิติศุภสิน
4. นายศิริชัย เพชรรักษ์
5. นางมยุรี ทรัพย์เที่ยง
1.5 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ประจา
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 8 เมษายน
2558 เรื่อง แจ้งมติ ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
มติทปี่ ระชุมสภาวิชาการฯ เห็นชอบอนุมัติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบศักยภาพอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
2. นายอุเทน เรืองรุ่ง
3. นายสมชาย ดีละม้าย
4. นางสาวอังคณา อุดมพันธ์
5. นางสาวศศิชาล์ รถกล
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 4 เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.6 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่
27 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 มีนาคม
2558 ในมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 3.6 พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ณ หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
มติสภามหาวิทยาลัย มอบอธิการบดี ดาเนินการจัดทาแผนข้อมูลแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ณ หน่ วยการจั ดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะ 5 ปี ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
สมควรแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และกรรมการและ
เลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจ ารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) จากเดิม
Miss.Liu Nan เปลี่ยนเป็น Miss.Yang Junjie
สมควรแจ้ งรองอธิการบดีฝ่ ายวิช าการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้ อานวยการ
กองบริการการศึกษา ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.7 แจ้ งมติ ที่ ประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ เรื่ อง พิจารณาขอเปิดการเรี ยนการสอน
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น ฯ และ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสานักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่
27 มีนาคม 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2558 วันที่
20 มีนาคม 2558 พิจารณาขอเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น และ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
1) ระเบียบวาระที่3.6 พิจารณาการขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ณ หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
มติสภามหาวิทยาลัย มอบอธิการบดี ดาเนินการจัดทาแผนข้อมูลแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
ณ หน่ วยการจั ดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ระยะ 5 ปี ตาม
ข้อสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2) ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูต รใหม่ พ.ศ.2555) คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) จากเดิม
Miss.Liu Nan เปลี่ยนเป็น Miss.Yang Junjie
1.8 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (1 มกราคม – 31 มีนาคม
2558)
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ มพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2
ปีงบประมาณ 2558 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558) โดยมีการตรวจพบข้อผิ ดพลาดในการเบิกจ่ายโครงการ
งบประมาณแผ่ น ดิน จ านวน 24 ฎี กา และการตรวจสอบโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 7 – 7.10 ซึ่งคณะได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อผิดพลาดต่างๆแล้ว
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2558 วั นพุธ ที่
18 มีนาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2558 วั น พุ ธ ที่
18 มีนาคม 2558 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
1) แก้ไขเอกสารหมายเลข 8.3 ข้อ 1.6 คาว่า ปรุชม แก้ไขเป็น ประชุม และ ใส่
วงเล็บปิด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2) แก้ไขเอกสารหมายเลข 8.5 ข้อ 4.1 จากเดิม อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชี้แจงว่าควรจัดแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็น 51:49 เพื่อให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ โดยนักศึกษาจะมาเรียนในมหาวิทยาลัย 51 ชั่วโมง และเรียนที่ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 49 ชั่วโมง

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า ต้ อ งปรั บ แผนการเรี ย นใหม่ ให้ ไ ด้ 5 1 ชั่ ว โมง เรี ย น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 49 ชั่วโมง เรียน ณ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุ พรรณบุรี โดย ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร ต้องเป็นผู้ประสานงานให้ นักศึกษาทราบ เพื่อให้
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ.
แก้ไขเป็น อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชี้แจงว่าควรจัด
แผนการเรียนการสอนของนักศึกษาเป็น 60:40 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยนักศึกษาจะมาเรียนในมหาวิทยาลัย
60 ชั่วโมง และเรียนที่หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 40 ชั่วโมง
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า ต้ อ งปรั บ แผนการเรี ย นใหม่ ให้ ไ ด้ 60 ชั่ ว โมง เรี ย น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 40 ชั่วโมง เรียน ณ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุ พรรณบุรี โดย ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร ต้องเป็นผู้ประสานงานให้ นักศึกษาทราบ เพื่อให้
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ.
3) แก้ ไ ขเอกสารหมายเลข 8. 6 ข้ อ 4.3 ข้ อ ย่ อ ย 3) ค าว่ า ภาอั ง กฤษ แก้ ไ ขเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การขอเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ แจ้ ง ที่ ประชุ ม ว่ า ตามที่ หน่ วยการจั ดการศึกษาฯ ม.ราชภั ฏ
เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ขอเปิดการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ หน่วย
จัดการศึกษาฯ นั้น มีความประสงค์จะไม่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนต่อไปแล้ว สาหรับนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ภาคปกติได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษา ภาคกศ.บป. กาลังดาเนินการส่ง
นักศึกษาเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯเช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เสนอชื่ อหั วหน้ าสาขาวิ ชาภายในคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จ านวน
8 สาขาวิชา
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าหัวหน้าสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ จานวน 8 สาขาวิชา
จะครบวาระการดารงตาแหน่ง ในเดือนมิถุนายน 2558 รายชื่อหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ แทน คนเดิมที่ครบวาระ
จานวน 8 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คือ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คือ อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คือ อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
4) สาขาวิชาภาษาไทย คือ
อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
5) สาขาวิชาศิลปกรรม คือ
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
6) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คือ
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
8) สาขาวิชาสังคมศึกษา คือ
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอว่า อาจารย์จันทวัน
เบ็ญจวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ดารงตาแหน่งมาครบ 2 วาระ และจะเกษียณอายุราชการในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2558 ควรจะให้อาจารย์ท่านอื่นในสาขาสังคมศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แทน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชา จานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คือ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คือ อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คือ อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
4) สาขาวิชาภาษาไทย คือ
อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
5) สาขาวิชาศิลปกรรม คือ
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
6) สาขาวิชาดนตรีศึกษา คือ
อาจารย์ญาณเทพ อารมณ์อุ่น
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
4.2 แจ้งมติที่ประชุมโครงการ รปม. ให้ความเห็นชอบมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความ โครงการหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ม.ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งมติที่ ประชุมสาขาวิชาให้
ความเห็นชอบมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ นายประวิทย์ อ่าอ่อน
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ แจ้งที่ประชุมว่า เป็นครั้งแรกที่ โครงการ รปม. เสนอ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเชิญคณะกรรมการทุกท่านชมมัลติวิชั่นนาเสนอประวัตินายประวิทย์ อ่าอ่อน
นางมั ท นา ศุ ภ นคร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอบถามว่ า ท าไมถึ ง เลื อ กนายประวิ ท ย์ อ่ าอ่ อ น
เนื่องจากไม่ใช่คนพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชั ย เลิ ศอมรรัฐ ชี้แ จงว่า ตนเองเคยเป็นนั กกีฬาทีมชาติ ประเภทยก
น้าหนัก และมีนายประวิทย์ อ่าอ่อน เป็นผู้ฝึกซ้อม จึงทาให้รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบถามว่า นายประวิทย์ อ่าอ่อน
มีกิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบ้าง
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มี แต่อนาคตจะมีการทาความร่วมมือ
ทางด้านการศึกษาของโครงการ รปม.กับจังหวัดนครสวรรค์
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า ทาไมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึง
ไม่เป็นผู้เสนอให้ นายประวิทย์ อ่าอ่อน ได้มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องจากเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ชี้แจงว่า เนื่องจากกระผมปฏิบัติงานอยู่ที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จึงเลือกที่จะเสนอมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่นี่
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้เสนอชื่อนายประวิทย์ อ่าอ่อน ต่อที่ประชุมมหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้ปรับแก้รูปเล่มประวัติและผลงาน
ให้น่าสนใจและตรงสาขาวิชา
4.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
หมายเลข

คุณวุฒิ

ชื่อ –สกุล
นายสมชาย
วัชรปัญญาวงศ์
นางสาวพิมพ์ระวี
เรืองวัฒกี

ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่
ง

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

3169900236.983 อาจารย์ ศศ.ด.
ภาษาอังกฤษศึกษา
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาษาอังกฤษ
5141600001106 อาจารย์ ศศ.ม.
ภาษาศาสตร์
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ

สถาบัน

พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2556
2550
2545
2552
2547

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

นายสมชาย
วัชรปัญญาวงศ์

3169900236983

นางสาวพิมพ์ระวี
เรืองวัฒกี

5141600001106

นางสาวศศิลักษณ์
รอดโพธิ์ทอง

3509901234301

นางสาวศศิวิมล
สุทธิสาร
นางสาวสุวรรณา
พันแสง

3160100089511
3101500703200

คุณวุฒิ

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา

ตาแหน่ง
ระดับ
การศึกษา
อาจารย์ ศศ.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
อาจารย์ ศศ.ม.

สาขาวิชา

2555 2556 2557 2558

ภาษาอังกฤษศึกษา(ม.เทคโนโลยีสุรนารี)
ภาษาอังกฤษ
(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ภาษาอังกฤษ (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์ ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ(ม.นเรศวร)
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ม.โยนก)
อาจารย์ ศศ.ม.
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร(ม.รามคาแหง)
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
ผศ.
ศศ.ม.
การสอนภาษาฝรั่งเศส (ม.เกษตรศาสตร์)
อ.บ.
ภาษาฝรั่งเศส(วิชาโทภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 2) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ นชอบ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.4 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

หมายเลขประจาตัว
ประชาชน
ตาแหน่ง

นางสาธิตา
สังข์พงษ์

3659900185217

นางพิจิตรา
เอี่ยมสมัย

3160190004944

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ อ.ม.
ภาษาศาสตร์
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศศ.บ
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม
อันดับ1)

สถาบัน

พ.ศ.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2542
2552
2535
2547
2551
2545

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางสาธิตา สังข์พงษ์

นางพิจิตรา เอีย่ มสมัย

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

ตาแหน่ง

3659900185217

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม.

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
อ.ม.

3160190004944

คุณวุฒิ

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
น.ส.พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล 1160100150389

อาจารย์

อ.ม.
ศศ.บ.

น.ส.ณัฎฐกานต์ ทวีสุข

Mr.James Pridmore

3160400117359

462371035

อาจารย์

ค.ม.

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
B.A.

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา

สาขาวิชา

2555 2556 2557 2558

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
เทคโนโลยี(ม.หอการค้าไทย)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ(ม.เชียงใหม่)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินยิ มอันดับ1)
(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ฝรั่งเศส (วิชาโทภาษาอังกฤษ)
(ม.ธรรมศาสตร์)
หลักสูตรและการสอน
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ(ม.กรุงเทพ)
PoliticsPhilosophy
& Economics
(University of Essex)

24

24

24

24

24

24

24

24

-

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ นชอบ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.5 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง

นางศิริพร วงษ์ขันธ์

316010066 9011

น.ส.เบญจพร นวลประเสริฐ

1160102223424

คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา

ผศ.

Ph.D.
M.A.
ค.บ.
อาจารย์ ค.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

Reading
TESL
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

Texas Woman’s University
Westchester State College
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.แม่ฟ้าหลวง

2533
2525
2521
2556
2554

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา
2555 2556 2557 2558

นางศิริพร วงษ์ขันธ์

3160100669011

ผศ.

Ph.D.
M.A.
ค.บ.

น.ส.เบญจพร นวลประเสริฐ

1160102223424

อาจารย์

ค.ม.

นายทานอง เจริญรูป

3160100026846

ผศ.

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ป.บัณฑิต

น.ส.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง 3160101064768

Mr.Patrick Duclou

08CF82435

อาจารย์

กศ.บ.
ศศ.ม.

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
M.A.
B.A.

Reading
(Texas Woman’s University)
TESL
(Westchester State College)
ภาษาอังกฤษ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การสอนภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ(ม.แม่ฟ้าหลวง)
การสอนภาษาอังกฤษ
(ม.เกษตรศาสตร์)
การแปล
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ภาษาอังกฤษ (วศ.ปทุมวัน)
ภาษาอังกฤษ
(ม.นเรศวร)
วิชาชีพครู (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (ม.ทักษิณ)
English
(Université François Rabelais)
English (University of Tours)

24

24

24

24

-

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

.
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ นชอบ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.6 รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป.
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 14 – 14.5
มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่ อและรายวิ ช าที่ส อนนัก ศึก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้อน ปีก ารศึก ษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 67 รายวิชา ผู้สอน 49 คน
2) รายชื่อและรายวิชาที่ สอนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่ วยจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง อาเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 11 รายวิชา ผู้สอน 9 คน
3) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง อาเภอตาคลี จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา ผู้สอน 7 คน
4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง อาเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา ผู้สอน 6 คน โดยให้
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สอบถามการจัดผู้สอนรายวิชา ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ อีกครั้ง
เพื่อยืนยันผู้สอน
4.7 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556,
ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556, ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556, ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.1)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.1)
5) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่
1/2557 จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.1)
6) ผลการเรี ย นนั กศึก ษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้ อน ปีการศึกษา 2556 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.2)
7) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2556 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 15.2)
4.8 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อาจารย์ วิ ภาศิ ริ แจ้ งแสงทอง ขออนุ ญ าตส่ ง เกรดย้ อ นหลั ง รายวิ ช า 2102002
ภาคการศึกษาที่ 1/2555
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขผลการเรี ย นรายวิ ช า 2102002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ของ นางสาวภักดีพร แสนเมืองลาย รหัส 55115710127 เกรด D
2) ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา ขอส่งผลการเรียน รายวิชา รศ 2208501 ภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
นางมัทนา ศุภนคร ตั้งข้อสังเกตว่า ผลงานนักศึกษาควรมีคุณภาพมากกว่านี้เพราะเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208501 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของ นายต่อศักดิ์ มาตรนอก รหัส 56297070137เกรด P
3) ผศ.ดร.ปั ญญา อนันตธนาชัย ขอส่ งผลการเรียน รายวิชา รศ 2208604 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รศ 2208604 การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ของ นายมาโนช หัทยามาตย์ รหัส 56297070177 เกรด B+
4.9 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)

ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 11 รายวิชา 51 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 9 รายวิชา 12 คน
4.10 ขอพิจารณาปิดหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา เรื่ อ ง ขอพิ จ ารณาปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555) เนื่องจากสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด มีนักศึกษาตกค้างเป็นจานวนมากที่ยังไม่ได้ดาเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ ในการนี้เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนดไว้ จึงขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
ทั้งนี้ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จะดูแลนักศึกษาทุกคน จนกว่านักศึกษา
คนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555) ทั้งนี้ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จะ
ดูแลนักศึกษาทุกคน จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา และนาเสนอสภาวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2558
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 ในวันพุธที่
27 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 โครงการ รปม.
ผศ.ร.อ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการ รปม. ได้ปรึกษาหารือ กับ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เรื่อง งบประมาณของโครงการควรอยู่ที่สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ เพราะปัจจุบันสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เนื่องจากผลการเรียนนักศึกษาต้องมาผ่านคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ
ทางโครงการยินดีที่จะมาช่วยเรื่องการสอนของนักศึกษาภาคปกติ เพื่อให้มีภาระงานการสอนของนักศึกษา
ภาคปกติด้วย และเป็นการแบ่งเบาภาระของอาจารย์ในสาขาวิชา
โดยจะสอบถามใน 2 กรณี คือ 1) โครงการ รปม. จะมาสังกัดคณะหรือไม่ 2) ขอให้คณะ
จัดรายวิชาสอนนักศึกษา ภาคปกติ
นางมัทนา ศุภนคร ตั้งข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมามีการนาผลการเรียนมาผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาคณะ แต่การจัดผู้สอนของโครงการไม่นามาแจ้งต่อคณะ จึงไม่ทราบว่าทางโครงการ
รปม. มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
ประธานที่ป ระชุมแจ้ งว่า ต้องให้ มหาวิทยาลั ยเป็ นผู้ พิจารณา เพราะคณะไม่มีสิ ทธิ ใน
โครงการ รปม. เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษ และถ้าจะมาอยู่ในความดูแลของคณะต้องมาให้เต็มรูปแบบ
เหมือนเป็นอีก 1 สาขา ในสังกัดของคณะ เพราะถ้าเป็นนโยบายเดิมทางโครงการ รปม. ต้องบริหารจัดการเอง
จึงไม่ได้อยู่ในความดูแลของคณะ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

