รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2558
วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์บุญสนอง
2. ผศ.สุวรรณา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์พุ่มพันธ์
5. ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์ชุติมา
7. อาจารย์เสน่ห์
8. นางมัทนา
9. นายวิบูลย์
10. ดร.สุรพล
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.ระวีวรรณ

เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
ทรัพย์รวงทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์ชลิดา

สุขเกษม
แสนวิเศษ

ไปราชการ
ติดภารกิจ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนตุลาคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนตุลาคม 2558
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯณ อาคาร 2 ห้อง 2/207
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ประกวดหนุ่มฉลาด – สาวเฉลียว ประจาปี 2558 ณ หอประชุม 1
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ประกวดหนุ่ม – สาว สร้างสรรค์ ประจาปี 2558 ณ หอประชุม 1
วัน ที่ 14 ตุ ล าคม 2558 พิ จ ารณาคั ด เลื อกเพชรมนุ ษ ยศาสตร์ฯ และนั ก ศึ ก ษาดี เ ด่ น
ประจาปี 2558 ณ อาคาร 2 ห้อง 2/207
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ฯ
ห้องประชุมยูงทอง
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ประกวดร้องเพลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
2558 ณ หอประชุม 1

1.2 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงบันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แจ้งมติที่
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)
สภาวิ ช าการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ เ รื่ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม

1. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์*
2. นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี*
(เปลี่ยน)
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
5. นางสาวสุวรรณา พันแสง
เปลี่ยนเป็น
1. นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์*
2. นางกันยา กองสูงเนิน*
(ใหม่)
3. นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร
4. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
5. นางสาวสุวรรณา พันแสง
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับแก้ไข ในลาดับที่ 5 นางสาวสุวรรณา พันแสง ให้เพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รั บผิด ชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แจ้งมติที่
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สภาวิ ช าการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ เ รื่ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม

เปลี่ยนเป็น

1.
2.
3.
4.
5.
1.

นางศิริพร วงษ์ขันธ์*
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ*
นายทานอง
เจริญรูป
นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
Mr.Patrick Duclou
นายเกรียงไกร ใยคง*

(เปลี่ยน)

(ใหม่)

2. นายทานอง เจริญรูป*
3. นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
4. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
5. Mr.Patrick Duclou
โดยให้ลาดับที่ 1 – 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 – 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.4 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความ ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แจ้งมติที่
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
สภาวิ ช าการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ เ รื่ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม

1. นางสาธิตา สังข์พงษ์*
2. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย*
3. นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
4. นางสาวณัฏฐกานต์ ทวีสุข
(เปลี่ยน)
5. Mr.James Pridmore
(เปลี่ยน)
เปลี่ยนเป็น
1. นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์*
(ใหม่)
2. นางสาธิตา สังข์พงษ์*
3. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย
4. นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี
(ใหม่)
5. นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล
โดยให้ลาดับที่ 1 – 5 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 - 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับแก้ไข - ในลาดับที่ 1 นางสาธิตา สังข์พงษ์ ให้สลับตาแหน่งย้ายไปอยู่ในลาดับที่ 2
- ในลาดับที่ 2 นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย ให้สลับตาแหน่งย้ายไปอยู่ในลาดับที่ 3
- ในลาดับที่ 3 นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล ให้สลับตาแหน่งย้ายไปอยู่ในลาดับที่ 5
1.5 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง
บั น ทึ กข้ อ ความ ม.ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง แจ้ งมติ ที่ประชุมสภาวิ ชาการมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี การขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

สภาวิ ช าการฯ ได้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ เ รื่ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
เดิม

1. นางสาวสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล*
2. นางสาวภัทราพร โชคไพบูลย์*
3. นางสาวกวินกรณ์ ชัยเจริญ
4. นางสาวสุกัญญา ทองแห้ว
5. Miss.Yang Junjie
(เปลี่ยน)
เปลี่ยนเป็น
1. นางสาวสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล*
2. นางสาวภัทราพร โชคไพบูลย์*
3. นางสาวกวินกรณ์ ชัยเจริญ
4. นางสาวสุกัญญา ทองแห้ว
5. Miss.Xie Jing
(ใหม่)
โดยให้ลาดับที่ 1 - 2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 3 - 5 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับแก้ไข
ในลาดับที่ 5 Miss.XieJing ให้เพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2558 วั นพุธ ที่
23 กันยายน 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2558 วั น พุ ธ ที่
23 กันยายน 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์กิตตินันท์ ครุฑพงษ์
ผศ.สุ วรรณา พั นแสง รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งที่ ประชุ มว่ า ตามที่ ของอาจารย์ กิ ต ติ นั น ท์
ครุฑพงษ์ ขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษาภาค กศ.บป. รายวิ ชา ปท 2209303 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เมื่อการประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 9/2558 มีคณะกรรมการท้วงติงเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษาว่ามีเกณฑ์วัดผลอย่างไรนักศึกษาถึงมีผลคะแนนเท่ากัน จึงได้ประสานงานกับอาจารย์
กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ เพื่อขอรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนนักศึกษา ซึ่งอาจารย์กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ แจ้งว่า นักศึกษา
ที่ขอแก้ไขผลการเรียนนั้นได้ผลการเรียน I เนื่องจากไม่ส่งงาน 1 ชิ้น แต่บัดนี้ได้นามาส่งแล้ว แต่ในระบบส่งผลการเรียน
นักศึกษาได้ผลการเรียน E จึงทาบักทึกข้อความเพื่อแก้ไขผลการเรียนให้นักศึษาดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ปท 2209303 สันติ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นายสรวิศ วรเชษฐบัญชา รหัส 55294690284 เกรด B

และจ่าอากาศเอกอนุวัฒน์ อินทะรังษี รหัส 55294690286 เกรด B
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ ระหว่างปี งบประมาณ 2559 – 2563 โดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้นาข้อบกพร่องของแผน
ยุทธศาสตร์เดิมมาปรับให้แผนยุทธศาสตร์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2563
4.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในปีงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯได้รับ
การจัดสรรงบประมาณโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 6,923,500 บาท และ
งบประมาณรายได้ จานวน 3,025,360 รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ จานวน 9,948,860 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559 – 2563)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2563
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2563
4.4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2559
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทากลยุทธ์ทางการเงินทั้ง 2 งบประมาณ คือ งบแผ่นดิน งบรายได้
เพื่อรองรับการใช้งบประมาณให้ตรงตามเป้าหมายและไตรมาสที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2559
4.5 แผนบริการวิชาการแก่สังคม และแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา แผนบริการวิชาการแก่สังคม และแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริการวิชาการแก่สังคม และแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2559
4.6 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2557
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรีย นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 19 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7,ใบแทรก)
2) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2557 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.1)

3) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2557 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.1)
4) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.1)
5) ผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 12 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.2)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.2)
7) ผลการเรี ย นนั ก ศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้ อน ปีก ารศึ กษา 2557 หน่วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 7.2)
4.7 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 7 รายวิชา 21 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 8 รายวิชา 11 คน
4.8 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ ศศิ ลั กษณ์ รอดโพธิ์ ทอง ขอส่ ง เกรดนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า2102104
โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยน รายวิ ช า2102104
โครงสร้างภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวอุรัสยา ยศศรี รหัส 56134530109 เกรด B
2) อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขอส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม รายวิชา ศท 0033015 การ
พูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชาศท 0033015 การ
พูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ของ นายสุวัฒน์ สายชม รหัส 57252220130 เกรด C
3) อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ขอเปลี่ยนแปลงเกรดนักศึกษา รายวิชารศ 2208606
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา รศ 2208606
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2557ของ นายธรรมนูญ พินิจการ รหัส 57297070213

เกรด B และ นางสาวอาภาภรณ์ ขาจันทร์ รหัส 57297070229 เกรด B
4) อาจารย์ สั นติ ศั กดิ์ กองสุ ทธิ ใจ ขอส่ งผลการเรี ยนเพิ่ มเติ ม รายวิ ชา ศท 0011011
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ภาคการศึกษาที่ 3/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ศท 0011011
สถานการณ์โลกปัจจุบัน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ของ สิบตารวจตรีศุภวุฒิ จีนจรรยา รหัส 56294700701 เกรด B+
5) อาจารย์ชัยรัจน์ มาตยานุมัตย์ ขอส่งผลการศึกษาเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช้า
รายวิชา 2201211 กฏหมายอาญา 2 ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 3/2555

มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิ ชา 2201211
กฏหมายอาญา 2 ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ของ นายคารณ รหัส 54264700249 เกรด C+
6) อาจารย์กานดา เต๊ะขันหมาก ขอส่งผลการศึกษาเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช้า
รายวิชา 2206201 การวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาที่ 3/2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 2206201 การ
วางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาที่ 3/2555 ของ นางสาววันวิสาข์ มีเคลือบ รหัส 54234700221

เกรด C และ นายคารณ พฤกษา รหัส 54234700249 เกรด B+
7) อาจารย์ กิติ ญาภัช ผาดี ขอส่ งผลการศึกษาเพิ่ มเติ มส าหรับนั กศึกษาที่ ลงทะเบี ยนช้ า
รายวิชา 2208203การบริหารการพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิ ชา 2208203
การบริหารการพัฒนา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 15 – 15.2
8) อาจารย์กาญจน์ อุบลวัฒน์ ขอส่งผลการศึกษาเพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนช้า
รายวิชา 2201312 กฎหมายลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 2201312 กฎหมาย
ลักษณะพยาน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 16 – 16.1
9) อาจารย์ดาบส งามศรี ขา ขอส่งผลการศึ กษาเพิ่มเติมส าหรั บนักศึกษาที่ลงทะเบียนช้ า
รายวิชา 2208403 เทคนิคการบริหาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา 2208403 เทคนิค
การบริหาร ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นายคารณ พฤกษา รหัส 54234700249 เกรด B

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 11/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 11/2558 ในวั นพุ ธที่
18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การจัดผู้สอนของ อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า ในการจัดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2558
ไม่มีการจัดผู้สอนให้อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม เพราะผลจากการประชุมสาขาวิชาศิลปกรรม ไม่เห็นด้วย มีเพียง 2 ใน 3 คน
ของอาจารย์ในสาขาวิชาที่เห็นด้วย จึงไม่สามารถจัดผู้สอนได้
อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม เสนอว่า จากการประชุมที่ผ่านมาตนเองได้เลือกที่จะสอนในรายวิชาที่
ถนัด ส่วนในรายวิชาที่ไม่มีความถนัดได้ไปอบรมเพิ่มเติมมาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อมีการจัดประชุมสาขาวิชาศิลปกรรมตนเองไม่
ทราบเรื่องจึงไม่ได้เข้าประชุม มาทราบผลภายหลังว่าไม่มีการจัดรายวิชาให้ตนเองสอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า จะนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
การสอนของอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม และจะแจ้งผลในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

