รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2556
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์ชุติมา
6. อาจารย์เสน่ห์
7. ดร.ชัยพัฒน์
8. นายวิบูลย์
9. ดร.สุรพล
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ทรัพย์เที่ยง
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.กันยา
2. รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
3. นางมัทนา

กองสูงเนิน
ศรีทอง
ศุภนาคร

ติดราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป.
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง เปลี่ ย นแปลงปฏิ ทิ น
การศึกษา กศ.บป. ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) โดยเปลี่ ยนแปลงจากเดิมเริ่ม
การเรียนการสอนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 3 สิงหาคม 2556 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และเริ่มการเรียนการสอน
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- 3 – 9 สิงหาคม 2556 นักศึกษาทุกรุ่นลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://reg.tru/ac/th
- 10 – 16 สิงหาคม 2556 นักศึกษาชาระเงินลงทะเบียนที่ธนาคาร
- 10 สิงหาคม – 15 กันยายน 56 นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ยื่น
เรื่องขอสาเร็จการศึกษาออนไลน์ ที่http://reg.tru/ac/th
- 17สิงหาคม 2556 เริ่มปรับลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด และยื่นคาร้องขอผ่อนผันการชาระ
ค่า ลงทะเบี ย นช้า กว่า ก าหนด หากไม่ ยื่ น คาร้ องขอผ่ อนผั นการช าระค่า ลงทะเบี ยนช้ ากว่ าก าหนด ไม่สิ ท ธิ์
ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
- 15 กันยายน 2556 วันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
- 17 พฤศจิกายน 2556 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 และวัน
สุดท้ายของการเรียนการสอน
- 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 และ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 56 สอบปลายภาค
- 13 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
- 8 มกราคม 2557 สภาวิชาการพิจารณาเสนอให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
- 24 มกราคม 2557 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา
1.2 รายงานติดตามการใช้งบประมาณ ประจาเดือน กรกฎาคม 2556
ประธานที่ประชุม แจ้ง รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2556 รายละเอียด
การใช้งบประมาณประจาเดือนกรกฎาคม 2556 ตามรายงานสถิติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แยกเป็นกราฟ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และ เงินคงเหลือ ในแต่ละผลผลิต ตาม
รายละเอียดเอกสารหมายเลย 2 และ เอกสารหมายเลข 3 และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการทั้ง
167 โครงการ ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4
1.3 งานเดิน – วิ่ง เทพสตรีลพบุรี มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
ประธานที่ป ระชุมแจ้ ง ที่ป ระชุม เรื่อง กิจกรรมงานเดิน – วิ่ง เทพสตรีล พบุรี มินิ - ฮาล์ ฟ
มาราธอน ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 25
สิ ง หาคม 2556 คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ไ ด้รั บมอบหมายให้ ด าเนิน การในส่ ว นของฝ่ า ยพิ ธีก าร
จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานเดิน - วิ่ง เทพสตรีลพบุรี มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ตรวจสอบการพิมพ์และความถูกต้องของการจัดวางตาราง ในหน้าที่ 8 – 9
2) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหลักสูตร ว่า ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2555 หรือเป็น
หลักสูตรใหม่
3) ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ ความถูกต้องของตัวสะกด และคาต่างๆ
4) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ หน้า 27-35 ว่าถูกต้องครบถ้วน
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ฯ หรือไม่
3.2 หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของศูนย์ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหลักสูตร ว่า ปรับปรุง พ.ศ. 2556 หรือ พ.ศ. 2555
2) ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์
3) ตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจ่ายความรับผิดชอบฯ หน้า 27-35 ว่าถูกต้องครบถ้วน
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ฯ หรือไม่
4) ตรวจสอบความถูกต้องของการเผยแพร่หลักสูตรในหน้าที่ 2
5) ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับที่ 2 ,4 และ 5 ให้ถูกต้อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2556
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และรายวิชาที่สอน
นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 53 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนที่จัดการ
เรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ ส อนและรายวิ ช าที่ ส อน นั ก ศึ ก ษาภาคกศ.บป.
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
4.2 ศักยภาพอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ศักยภาพและวิชา
ที่ ส อน ภาคกศ.บป. ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 จ านวน 2 คน คื อ นายกาญจน์ อุ บ ลวั ต ร์
วุฒิ การศึ กษา น.บ. (มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิราช) น.บ.ท.(ส านัก อบรมศึกษากฎหมายแห่ งเนติบัณฑิต )
ตาแหน่ง นิติกร สานักงานอัยการ จังหวัดลพบุรี สอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และ นางดวงฤดี
ปิ่นทอง วุฒิการศึกษา น.บ.(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ตาแหน่งปัจจุบัน นัก วิชาการสรรพากร ชานาญการ
สอนรายวิชา กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาที่สอน ทั้ง 2 คน
4.3 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X(ขส) และ เกรด I(ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 9 ถึง 63 มีรายวิชาทั้งหมด
43 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 85 คน และแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 33 คน
ผศ.สุวรรณา พันแสง แจ้งว่า กองบริการการศึ กษาได้แจ้งให้คณะและอาจารย์ผู้สอนส่งการ
แก้ไขผลการเรียน X (ขส) และ เกรด I (ร) เพื่อแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาเพื่ อมีผลต่อนักศึกษาที่กาลังจะ
สาเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่จะพ้นสภาพนักศึกษา
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง ผู้แทนคณาจารย์ สอบถามถึงผลการเรียนของนักศึก ษาที่ได้ผลการ
เรียน X (ขส) และไม่มาติดต่อขอแก้ไขผลการเรียนดังกล่าว ให้ส่งผลการเรียนเช่นไร
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า การแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาถ้า
นักศึกษาไม่มาติดต่อเพื่อขอแก้ไขผลการเรียน X (ขส) หรือ เกรด I (ร) ขอให้อาจารย์ผู้สอนส่ งผลการเรียน
ตามคะแนนที่นักศึกษามีอยู่
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียน X (ขส) จานวน 85 คน และ เกรด I (ร)
จานวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 43 รายวิชา
4.4 ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 8 รายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 1 รายวิชา และผลการเรียน
นักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 1 รายวิชา และผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ประจา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวนทั้งสิ้น 43 หมู่เรียน
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง รายละเอี ย ดผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา
ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
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1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์บางระจัน จานวน 4 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์ชัยบาดาล จานวน 10 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์ตาคลี จานวน 9 รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์เดิมบาง จานวน 10 รายวิชา
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 23 รายวิชา
มติ ที่ประชุม ที่ ประชุมมีมติ เห็ นชอบผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ผลการเรียนนักศึกษา
ภาคกศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

