รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.20 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ผู้แทนคณาจารย์
7. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
8. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
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12. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
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2. นางมัทนา
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เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนเมษายน 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนเมษายน 2559
วันที่ 1 เมษายน 2559 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมอาคาร 90 ปี ชั้น 8
วันที่ 1 และ 8 เมษายน 2559 สัมมนาสังคมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุงฯ จ.ลพบุรี
วันที่ 7 เมษายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานทาบุญคณะ ณ อาคาร 2 ห้อง 2/207
วันที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดงานทาบุญกลางบ้ านประเพณี
สงกรานต์ประจาปี 2559 ณ หอประชุม 1
วันที่ 18 เมษายน 2559 ประชุมผู้บริหารและหั วหน้าสาขาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมยูงทอง

วันที่ 19 เมษายน 2559 ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้อง 2/207 เวลา 13.00
เป็นต้นไป โดยมี ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ ผศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล
บรรยายพิเศษเรื่องการทาวิจัย
วันที่ 27 เมษายน 2559 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปีการศึกษา
2558 ณ หอประชุม 1
1.2 คาสั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1776/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์) ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ป ระชุม ทราบถึง ค าสั่ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์) ด้วย คณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ (ผู้ แทนคณาจารย์) ได้พ้นจากตาแหน่งจานวน 2 คน คือ อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ และ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รับตาแหน่งรองคณบดี และดาเนินการสรรหาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.กั นยา วุฒิ เกียรติ ไพบูลย์ และ อาจารย์ ดร.วาสิ ตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ด ารงตาแหน่ง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณาจารย์)
1.3 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2558 สาหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 – 4
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาหรับนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 – 4
11 – 12 เมษายน 2559
หยุดพิเศษเฉพาะกรณี
2 – 3 พฤษภาคม 2559
สอนชดเชย
3 พฤษภาคม 2559
วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคการศึกษาที่ 1/2558,
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
4, 10 – 13, 16 – 19 พฤษภาคม 2559 สอบปลายภาค
5 – 6 พฤษภาคม 2559
หยุดวันฉัตรมงคล และหยุดราชการกรณีพิเศษ
9 พฤษภาคม 2559
หยุดวันพืชมงคล
20 พฤษภาคม 2559
หยุดวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2559
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.4 กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศฯ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
24 พฤษภาคม 2559
เริ่มการเรียนการสอน
24 – 31 พฤษภาคม 2559
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
1 มิถุนายน 2559
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
4 กรกฎาคม 2559
คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคภาคฤดูร้อน/2558
11 กรกฎาคม 2559
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน
18 – 20 กรกฎาคม 2559
หยุดราชการกรณีพิเศษวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

21 กรกฎาคม 2559

วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคฤดูร้อน/2558,
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
22, 25 - 28 กรกฎาคม 2559 สอบปลายภาค
15 สิงหาคม 2559
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.5 กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดประกาศฯ เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคกศ.บป.
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
14 พฤษภาคม 2559
เริ่มการเรียนการสอน
19 – 31 พฤษภาคม 2559
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
11 – 12 มิถุนายน 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 1
16 – 17 กรกฎาคม 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 2
13 – 14 สิงหาคม 2559
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครั้งที่ 3
21 สิงหาคม 2559
คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคภาคฤดูร้อน/2558
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน วันสุดท้ายของการแก้เกรด I

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
27 - 28 สิงหาคม
และ 3 กันยายน 2559
14 กันยายน 2559

สอบปลายภาค
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา

1.6 ตารางสรุ ป ตั ว บ่ ง ชี้ ห ลั ก (KPI) ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมและค่ า เป้ า หมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดตารางสรุปตัวบ่งชี้หลัก (KPI) ตัวชี้วัด
กิจกรรมและค่าเป้ าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมีนาคม
2559) เป็นกิจกรรมที่คณะดาเนินการมาในระยะเวลา 6 เดือน จากตารางสังเกตได้ว่า กิจกรรมในไตรมาสที่
1 – 2 มีการดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ร้อยละ 80 แต่ยังมีบางสาขาวิชาไม่ได้ดาเนินการตามไตรมาสที่กาหนด
ไว้ มอบหมาย อาจารย์ชุติมา ธนูธ รรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ ายบริหาร ติดตามการทากิ จกรรมของสาขาวิช า
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 5 – 5.20
มติที่ประชุม มอบหมายอาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ติดตามการ
ทากิจกรรมของสาขาวิชาให้ดาเนินการตามไตรมาสที่ตั้งไว้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 3/2559 วั น พุธ ที่
20 เมษายน 2559

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2559 วั น พุ ธ ที่
20 เมษายน 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไขหน้า 6.2 ย่อหน้าที่ 1 จาก
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
แก้ไขเป็น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถ้ามีผู้สมัครเพียง 2 ท่าน จะ
ดาเนินการแต่งตั้งทันที แต่ถ้ามีผู้สมัครเกิน 2 ท่าน จะดาเนินการหยั่งเสียงเพื่อคัดเลือก
แก้ไขหน้า 6.6 ข้อ 4.6 ย่อหน้าที่ 3 จาก
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
โดยจะข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอน คือ ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เนื่องจากยังไม่มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพราะเป็นผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่มีการแต่งตั้ง และจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของคณะต่อไป
แก้ไขเป็น
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
แต่ได้ข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอน คือ ยังไม่ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ เนื่องจากยังไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ดังนั้นผู้บริหารชุดใหม่จะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ
ต่อไป
แก้ไขหน้า 6.6 ข้อ 4.6 ย่อหน้าที่ 11 จาก
ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่ า คณะกรรมการพิจารณาต้องมีการ
สอบถามว่าดาเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ ซึ่งควรจะดาเนินการตามขั้นตอน
แก้ไขเป็น
ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรจะดาเนินการตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
แก้ไขหน้า 6.6 ข้อ 4.6 ย่อหน้าที่ 12 จาก
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตควรดาเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดทา มคอ. 3 ของ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ งที่ ประชุ มว่ า เรื่ องการจั ดท า มคอ. 3 ของ อาจารย์ ดร.ศิ ริ ชั ย
เพชรรักษ์ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมอบ อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง เป็นผู้ประสานงานการจัดทา มคอ. 3 ของ อาจารย์ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง แจ้งที่ประชุมว่า จากการสอบถาม อาจารย์ ดร.ศิริชัย
เพชรรักษ์ ได้ความว่า มคอ.3 ที่ส่งคณะฯนั้นเป็นของนักศึกษาภาคปกติซึ่งไม่ปรากฏปัญหากับการเรียนการ
สอนของนักศึกษา แต่นักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาคือ นักศึกษาภาค กศ.บป. ซึ่งไม่ได้ส่ง มคอ. 3 ให้กับคณะ ส่วน
ข้อสอบที่ได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษานั้น อาจารย์ ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ ได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบแล้วว่า
ในการสอบ มีข้อสอบ 2 ข้อ แต่พอนัก ศึกษาเรียนไปได้สักระยะหนึ่ง นักศึกษาได้ขอให้ตัดข้อสอบเหลือเพียง
1 ข้อ เพราะใน 1 ข้อ จะมีข้อย่อยอีก 5 ข้อ จึงได้ดาเนินการตามที่นักศึกษาต้องการ โดยมีวิธีการวัดผลเป็น
คะแนนเก็บ 60 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มมี มติให้เชิ ญ ดร.ศิริชั ย เพชรรักษ์ เข้า ชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนของ
นักศึกษารายวิชา ปท 2209203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
5/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง และให้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าภายใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่นางสาวทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์ หัวหน้างานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. 036-411150
ต่อ 12228 ดังต่อไปนี้
1. มคอ.3 รายวิชา ปท 2209203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
2 . ข้ อ ส อ บ ป ล า ย ภ า ค แ ล ะ ก ร ะ ด า ษ ค า ต อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ร า ย ที่ เ รี ย น ร า ย วิ ช า
ปท 2209203 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3. การให้คะแนนของนักศึกษาแต่ละรายที่เรียนรายวิชา ปท ๒๒๐๙๒๐๓ นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไข
ผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 6 รายวิชา 19 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 6 รายวิชา 22 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไข
ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขออนุญาตส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม รายวิชา 2102319
วิชา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา 2102319 วิชา การเรียน
ภาษาอังกฤษด้วยการแสดง ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกิตติธรา ยอดระยับ รหัส 55134530102เกรด B+
2) อาจารย์อรุ ณี เจริ ญทรัพย์ ขอส่ งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิช า ศอ 2106307 วิช า
นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากภูมิปัญญาไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา ศอ 2106307 วิชา นวัตกรรม
การออกแบบเครื่องประดับจากภูมิปัญญาไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นางสาววันทนิตา เมืองช้าง รหัส
56134880131 เกรด B
3) อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง ขอเปลี่ยนแปลงเกรดนักศึกษา รายวิชา ศท 0033014
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารและทั ก ษะการเรี ย น ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558 ของ นางสาวดลชญา สุ วรรณโณ รหั ส
57274790145 เกรด C
4) พ.ต.ท.อุทิศ สุดใจ ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา รศ 2208303 กฎหมายปกครอง
สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ตามรายละเอียดในเอกสารใบแทรก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เชิญ พ.ต.ท.อุทิศ สุดใจ เข้าชี้แจงรายละเอียดผลการเรียน
ของนักศึกษารายวิช า รศ 2208303 กฎหมายปกครองส าหรับรัฐ ประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2556
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมยูงทอง และให้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่นางสาวทิวาวรรณ
ชัยคงสถิตย์ หัวหน้างานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. 036-411150 ต่อ 12228 ดังต่อไปนี้
1. มคอ.3 รายวิชา รศ 2208303 กฎหมายปกครองสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
2. ข้ อ สอบปลายภาค และกระดาษค าตอบของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะรายที่ เ รี ย นรายวิ ช า
รศ 2208303 กฎหมายปกครองสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
3. รายละเอียดการให้คะแนนของนักศึกษาแต่ละรายที่เรียนรายวิชา รศ 2208303 กฎหมาย
ปกครองสาหรับรัฐประศาสนศาสตร์
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งรายละเอียดผลการเรียน
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
อาจารย์พีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบ
ผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน A ทั้งห้อง หรือ E มากเกินไปหรือไม่ เพราะเห็นว่ารายวิชา รศ 2208605
การบริหารงานคลังและการงบประมาณ นักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ได้ A ทุกคน
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า ควรตรวจสอบผลการ
ประเมินและการทวนผลสัมฤทธิ์การสอนของรายวิชา รศ 2208605 การบริหารงานคลังและการงบประมาณ
ประธานที่ประชุมเสนอว่ า ควรพิจารณาการจัดทา มคอ. 3 และเกณฑ์การให้คะแนนใน
รายวิชา รศ 2208605 การบริหารงานคลังและการงบประมาณ อีกครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอี ยดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรี ยนนั กศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 10)
2) ผลการเรียนนั กศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 10)

3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 15 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 10 – 10.1, ใบแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 8 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 10 – ใบแทรก)
5) ไม่ อ นุ มั ติ 1 รายวิ ช า คื อ รายวิ ช า รศ 2208605 การบริ ห ารการคลั ง และ
การงบประมาณ โดยที่ประชุมมีมติให้เชิญ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ เข้าชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนของ
นักศึกษาโครงการ รปม. หมู่เรียน 572970704 รายวิชา รศ 2208605 การบริหารการคลังและการงบประมาณ
ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ งที่ 5/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมยูงทอง และให้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าภายในวันที่ 13พฤษภาคม 2559 ที่ นางสาวทิวาวรรณ
ชัยคงสถิตย์ หัวหน้างานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. 036-411150 ต่อ 12228 ดังต่อไปนี้
1. มคอ.3 รายวิชา รศ 2208605 การบริหารการคลังและการงบประมาณ
2. ข้อสอบปลายภาค และกระดาษคาตอบของนักศึกษาแต่ละรายที่เรียนรายวิชา
รศ 2208605 การบริหารการคลังและการงบประมาณ
3. รายละเอียดการให้คะแนนของนักศึกษาแต่ละรายที่เรียนรายวิชา รศ 2208605
การบริหารการคลังและการงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 5/2559
ในวันพุธที่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
อาจารย์ ดร. กันยา กองสูงเนิ น เสนอว่า ได้รับแจ้งจากนักศึกษาที่สังกัดหน่ว ยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรีว่ า ไม่ทราบเรื่องการสอบวัดความรู้ภ าษาอังกฤษที่
ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏ เทพสตรี จัดขึ้น และไม่ได้มาสอบตามกาหนดเวลา จึ งอยากให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ช่ว ยประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ห น่ว ยการจัด การศึก ษานอกที่ตั้ง ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรีท ราบและส่ง
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อจะได้อบรมและทดสอบพร้อมกัน
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น เสนอว่า ขอความชัดเจนในเรื่องเกณฑ์การสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาว่าต้องระบุผลคะแนนในใบแสดงผลการเรียนหรือไม่
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า คณะฯ จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

