รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 7/2555
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น. - 17.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. อ.มยุร ี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.สุวรรณา
8. อ.ราณี
9. นางมัทนา
10. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เทีย่ ง
อนุกูล
ทรัพย์เทีย่ ง
บริสุทธิ ์
พันแสง
ถนอมปญั ญารักษ์
ศุภนคร
ฉิมช้าง

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

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ศิรพิ ร
2. นายวิบลู ย์
3. นายธวัชชัย
4. นางภัคจิรา

วงษ์ขนั ธ์
ศรีโสภณ
เศรษฐจินดา
แท่นทอง

ไปราชการ

เริ่ มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

15.00 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิ ทินการศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ เรื่อง กาหนดปฏิทนิ การศึกษา กศ.บป. ประจาภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
- 28 กรกฎาคม 2555 เริม่ การเรียนการสอน
- 28 ก.ค. – 7 ส.ค. 55 ลงทะเบียน และชาระเงินค่าลงทะเบียน
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- 28 ตุลาคม 2555 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2554
และเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2555
- 10,11 และ 17 พฤศจิกายน 2555 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2555
- 27 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการประจาคณะประชุมอนุ มตั ผิ ลการเรียน
ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สามารถเปิ ดรับนักศึกษาในภาคกศ.บป. ได้ 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ และสาขาวิชานิตศิ าสตร์
1.2 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2555 เดือนกรกฎาคม 2555
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพ ย์เ ที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ง รายละเอียดการใช้ง บประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2555 ประจาเดือนกรกฎาคม 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้
จานวนโครงการทัง้ หมด 161 โครงการ
โครงการที่มกี ารใช้งบประมาณ ตามแผนเป็ นทีเ่ รียบร้อย จานวน 73 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
45.34
โครงการทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.54
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.12
ซึ่งโครงการที่ย งั ไม่ไ ด้ดาเนิน การคณะจะเร่งติ ด ตามการใช้งบประมาณให้เ ป็ นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
1.3 รายงานประจาปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งรายงานประจาปี คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2554
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555 ในเรื่องการ
บริการวิชาการ ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจยั การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาบุคลากร รวมทัง้
การรายงานการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2554
1.4 การขอตาแหน่ งทางวิ ชาการ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม ได้ย่นื แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (เอกสารหมายเลข 4) ตามระเบียบคณะดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาประเมินการสอนของ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม และนาผลการประเมินยื่นต่อคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อส่งผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยตามลาดับ โดยการพิจารณาการประเมินการสอนของผศ.
ดร.ปรีชา สุขเกษม นัน้ คณะกรรมการจะเป็นผูก้ าหนดวิธกี ารประเมินตามมติของทีป่ ระชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 6/2555 วันศุกร์ที่ 29 มิ ถนุ ายน 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 6/2555 วันศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2555
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 ผูส้ อนและรายวิ ชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2555
ผศ.ศรีสุ ภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ แจ้ง รายชื่อ ผู้ส อนและรายวิช าที่ส อน
นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
- จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 46 คน จัดการเรียน
การสอน ณ ศูนย์ตาคลี จานวน 8 คน
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ตาคลี จานวน 8 รายวิชา
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์เดิมบาง จานวน 10 รายวิชา
- จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสิงห์บุร ี จานวน 6 รายวิชา
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 10 รายวิชา
- โครงการนิตศิ าสตร์ภาคบัณฑิต จานวน 5 รายวิชา
ที่ป ระชุ ม พิจ ารณา รายชื่อ ผู้ส อนและรายวิช าที่ส อนนั ก ศึก ษา ภาคการศึก ษาที่ 1 ปี
การศึก ษา 2555 และตัง้ ข้อ สัง เกตเกี่ย วกับ รายชื่อ ผู้ส อนและรายวิช าที่ส อนของนายศุ ภ ธีร์ โตสกุ ล
ในรายวิชา กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ณ ศูนย์ชยั บาดาล เพราะอาจารย์ผู้สอนยังไม่มวี ุฒกิ ารศึกษาในระดับ
ปริญญาโท
อาจารย์มยุร ี ทรัพย์เทีย่ ง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ แจ้งว่า อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา
ดังกล่าวศูนย์ชยั บาดาลเป็นผูแ้ จ้งชื่อ
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ริ ายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคกศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
4.2 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งศักยภาพอาจารย์พเิ ศษ จานวน 4 ท่าน และรายวิชา
ทีส่ อนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6
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มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาศักยภาพผู้สอนและรายวิชาที่สอน ทัง้ 4 คน และมีมติ
อนุ มตั ิศ ัก ยภาพผู้ส อนและรายวิชาที่ส อน โดยให้ต รวจสอบข้อ มูล วุฒกิ ารศึกษาของนางสาวเยาวรัต น์
ทับสกุล และนายบัญญัติ อู่ศริ ิ ซึ่งมีวุฒกิ ารศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน สถาบันการศึกษาเดียวกันแต่ใช้ช่อื
ปริญญาทีต่ ่างกัน
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร)
ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 7 – 29 จานวน 17 รายวิชา เป็ นการแก้ X(ขส) จานวน 25 คน และ
แก้ I(ร) จานวน 26 คน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผสู้ อน
และมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน ทัง้ 17 รายวิชา
4.4 การแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผสู้ อนดังนี้
1. อาจารย์เ จมส์ ทิม โมที เบรนด์ แก้ ไ ขผลการเรีย นรายวิช า การฟ งั และการพู ด
ภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ของนักศึกษาภาคปกติ จานวน 2 คน (เอกสารหมายเลข 30)
2. อาจารย์อรอุมา เปรมปรี แก้ไขผลการเรียน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาค
การศึกษาที่ 1/2554 ของนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 1 คน (เอกสารหมายเลข 31)
3. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น แก้ไขผลการเรียน รายวิชา การปฏิบตั กิ ตี าร์ 1 ภาค
การศึกษา 1/2552 ของนักศึกษาภาค ปกติ จานวน 1 คน (เอกสารหมายเลข 32)
4. ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ แก้ไขผลการเรียนรายวิชา นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน และรายวิชาการบริหารงานคลังและงบประมาณ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 และรายวิชา
พัฒนาความสามารถของบุคลและกลุ่ม ภาคการศึกษาที1่ /2553 ของนางสาวจุฑาภรณ์ หันยอ
5. อาจารย์มยุร ี ทรัพย์เที่ยง แก้ไขผลการเรียน รายวิชาสหกิจศึกษาทางการปกครอง
ท้องถิน่ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 นักศึกษาภาคกศ.บป. จานวน 1 คน
6. ร้อ ยเอก ดร.จอมชัย เลิศ อมรรัฐ แก้ไขผลการเรียนรายวิชา การบริหารทรัพยากร
มนุษย์และจริยธรรม นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2553 จานวน 1 คน
7. ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน แก้ไขผลการเรีย นรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีรฐั ประศาสน
ศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จานวน 1 คน
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มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาเอกสารและหลัก ฐานการขอแก้ไ ขผลการเรีย นของ
อาจารย์ผสู้ อน ดังนี้
1. การแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์เจมส์ ทิมโมที เบรนด์ รายวิชา การฟงั และการพูด
ภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ขอให้ผศ.สุวรรณา พันแสง ช่วยประสานงานรายละเอียดและ
นาเข้าทีป่ ระชุมอีกครัง้
2. อนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์อรอุมา เปรมปรี รายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร, อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น รายวิชาปฏิบตั กิ ตี าร์ 1, อาจารย์มยุร ี ทรัพย์เที่ยง รายวิชา สหกิจ
ศึกษาทางการปกครองท้องถิน่ , ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์และ
จริยธรรมและ ดร.อริษา ลิม้ กิตศิ ุภสิน
3. มติท่ปี ระชุมไม่อนุ มตั ิการแก้ไขผลการเรียนของร้อ ยเอก ดร.จอมชัย เลิศ อมรรัฐ
เนื่องจาก การรวมคะแนนผิดพลาด, ข้อสอบ ชื่อวิชาไม่สมั พันธ์กนั ,การรวมคะแนนไม่ครบถ้วน เอกสาร
หลัก ฐานการสอบไม่ค รบถ้ว น, ไม่ร ะบุ ก ารสอบในการประเมิน ผล, เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนยัง ไม่ช ัด เจน
ทีป่ ระชุมขอให้คณะแจ้งอาจารย์ผสู้ อนและขอให้ส่งเอกสารหลักฐานใหม่อกี ครัง้
4.5 พิ จารณา มคอ. 03
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียด มคอ. 3 ทีจ่ ดั การเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษและการสื่อสาร อาจารย์
ผูส้ อนคือ อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ รายละเอียดมคอ. 3 รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ
และการสือ่ สาร ของ อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง

4.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.ปญั ญา อนันตธนชัย,ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัตน์, และดร.อริษา ลิม้ กิตศุภสิน
นาเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา หลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) แล้วมีมติ เห็นชอบหลักสูต รรัฐประศาสนศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้มขี อ้ เสนอแนะดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ การจัดหน้า เว้นวรรค คาถูกคาผิดตัวสะกด
2. ตรวจสอบความถูกต้องของวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผูส้ อนและอาจารย์พเิ ศษ
3. ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตหน้า 11 ให้ถูกต้อง
4. ตรวจสอบรายวิชา และรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง
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5. ตรวจสอบหน้า 23 หมวดที่ 4 ให้ถูกต้อง ในเรื่องของคุณลักษณะพิเศษ และกลยุทธ์
หรือกิจกรรมของนักศึกษา
4.7 ผลการเรี ยนของนั กศึ กษาภาคปกติ และผลการเรีย นนั กศึ กษาภาคกศ.บป.
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ และ ผลการเรียนนัก ศึก ษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปี การศึกษา 2554 และผลการเรียน
นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา โครงการรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ตามรายละเอีย ดในเอกสาร
หมายเลข 39 – 43
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา และมีมติอนุ มตั ิ ผลการเรียน
ดังนี้
1. ผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูรอ้ นปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา
2. ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา2554 จานวน 1
รายวิชา
3. ผลการเรียนนักศึก ษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปี การศึกษา 2554 จานวน 102
หมูเ่ รียน ยังไม่ส่งผลการเรียน 18 หมูเ่ รียน และผลการเรียนของศูนย์การศึกษา จานวน 34 หมูเ่ รียน
4. ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคฤดูรอ้ นปีการศึกษา 2554 จานวน 19 หมู่เรียน และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 2
หมูเ่ รียน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิ กประชุมเวลา 17.40 น.
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