รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 – 15.40 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. ดร.วราภรณ์
6. อาจารย์เสน่ห์
7. อาจารย์ชลิดา
8. นายวิบูลย์
9. ดร.สุรพล
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ทรัพย์รวงทอง
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. นางมัทนา

ธนูธรรมทัศน์
ศุภนคร

ไปราชการ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.สมทรง

กฤตมโนรถ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนมกราคม 2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ มทราบถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เดือนมกราคม 2558 มีดังนี้
1) อบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นพิธีกรและวิทยากร ในวันที่ 5 - 6 มกราคม 2558 ณ โรงแรม
วลยา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
2) งานประกวดสุนทรพจน์ ระดับชาติ วันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคาร 90 ปี
3) งานสังคมวิชาการ โครงการพระราชดาริ งานสังคมวิชาการโครงการพระราชดาริ ระหว่าง
วันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 3

4) งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2558 วันที่ 21 ม.ค. 58 ณ หอประชุม 2
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ป ระชุมแจ้ งที่ป ระชุมว่า ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะจะจัด
กิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลง
ส้มตา, การประกวดตาส้มตาไทยสร้างสรรค์ และ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2 ตารางประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาตารางประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประจาปี 2558 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะประชุมในเวลา 13.00 น. ทุกครั้ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบล่วงหน้า
ครั้งที่
กาหนดวันประชุม
สถานที่
1
21 มกราคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
2
25 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุมยูงทอง
3
18 มีนาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
4
22 เมษายน 2558
ห้องประชุมยูงทอง
5
20 พฤษภาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
6
17 มิถุนายน 2558
ห้องประชุมยูงทอง
7
22 กรกฎาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
8
19 สิงหาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
9
23 กันยายน 2558
ห้องประชุมยูงทอง
10
21 ตุลาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
11
18 พฤศจิกายน 2558
ห้องประชุมยูงทอง
12
23 ธันวาคม 2558
ห้องประชุมยูงทอง
หมายเหตุ: กาหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

1.3 แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อความสานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่
22 มกราคม 2557 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 19 ธันวาคม 2558 โดยมี
การเห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 – 2563 ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดั บ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการผลิ ตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาคอาเซียน/สากล
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 เพิ่ ม ขี ดความสามารถด้ า นบริ การวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน/ท้ องถิ่ น ภู มิ ภ าค
อาเซียน/สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 3.4 อนุมัติขยายแผนรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2557 – 2560 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีของคณะมนุษยศาสตร์ 4 สาขาวิชา คือ
1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3) สาขาวิชาสังคมศึกษา
4) สาขาวิชาภาษาไทย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2557 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2557 วันพุธ ที่
24 ธันวาคม 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 12/2557 วั น พุ ธ ที่
24 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการเงินของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายงานการเงินของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี
2557 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4 – 4.13 สรุปรายละเอียด ดังนี้
รายได้
งบแผ่นดิน
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

10,976,300.00

บาท

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

658,000.00

บาท

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กองทุนวิชาการ)

710,000.00

บาท

1,875,000.00

บาท

1,895,000.00

บาท

429,300.00

บาท

แผนงาน รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งบรายได้ (กศ.บป.)

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมรายได้ทั้งสิ้น

698,700.00

บาท

17,242,300.00

บาท

รายจ่าย
ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ

5,166,225.30

บาท

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2,635,650.00

บาท

เงินอุดหนุน

3,243,000.00

บาท

รายจ่ายอื่น

389,616.53

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

11,598.39

บาท

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

97,508.00

บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
กาไร (ขาดทุน)

1,543,598.22 บาท
5,698,701.78 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการเงินของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี 2557
4.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 แยกตามสาขาวิชา ไตรมาสที่ 1
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ
2558 แยกตามสาขาวิชา ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5 – 5.18
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมเห็ นชอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ของ 12 สาขาวิชา, งานวิชาการ, ภาควิชาสังคม, ภาควิชา
มนุษยศาสตร์, งานกิจการนักศึกษา และงบประมาณในส่วนสานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ
4.3 ขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศท 0022013
ประธานที่ ประชุ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เลขที่ มนส. 1013/2557 เรื่อง ขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน และ บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เลขที่ มนส. 37/2558 เรื่อง ขอทราบเหตุผลการ “อนุญาต” และ “ไม่อนุญาต” ให้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า โดยคณะได้ทาบันทึกข้อความ 1 ฉบับ เรื่อง ขอเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน สอนรายวิชา ศท 0022013 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จากเดิมเป็นอาจารย์พิเศษ ให้
เป็นอ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงามสอน แต่ในบันทึกข้อความฉบับเดียว มีการตอบกลับถึง 2 ครั้ง ทั้งอนุญาต และไม่
อนุญาต ดังรายละเอียดในเอกสารหมาย6 – 6.1 คณะฯจึงได้ทาบันทึกข้อความเรื่อง ขอทราบเหตุผลการ
“อนุญาต” และ “ไม่อนุญาต” ให้สอน อีกครั้งเพื่อสอบถามมหาวิทยาลัยฯ และได้รับคาตอบว่า เนื่องจาก
อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม อยู่ระหว่างคณะกรรมการสอบศักยภาพการสอนของอาจารย์ จึงเห็นว่าไม่สมควรจัด
ตารางสอนให้กับ อ.พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง ขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศท 0022013

4.4 ตาแหน่งอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ประธานที่ ประชุ มพิ จ ารณา เรื่ อ ง ต าแหน่ ง อาจารย์ ส าขาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารสนเทศศาสตร์
ดร.สุรพล เคยบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงว่า ได้พิจารณารายละเอียดเอกสารหมายเลข 7
– 7.4 แล้ว ถ้าเกิดผู้ที่ได้อันดับที่ 2 มีการร้องเรียน จะกระทบกับคณะฯหรือไม่
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ว่า คณะไม่เ คยปรากฏกรณีดั งกล่ าว จึงน าเรื่ องนี้ มาให้ ร่ว มกั น
พิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะฯติดตามผลจากมหาวิทยาลัยฯ
4.5 ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด บันทึกข้อความหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ที่ 019/2558 เรื่อง ขอเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หน่วยการจัดการศึกษาฯ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ชี้แจงว่า จากเดิมที่ขอเปิดการจัดการเรียนการสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต แต่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เปิด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีความจาเป็นต้องเปิดในภาค กศ.บป.ที่
จะถึ งนี้ และมีศั กยภาพเป็ น อาจารย์ พิเ ศษที่ส อน ในหน่วยการจัดการศึ กษาฯ ม.ราชภัฏ เทพสตรี อ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์ อยู่แล้ว
ประธานที่ประชุม เสนอว่า ให้จัดทาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอว่า ให้สลับตาแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรลาดับที่ 2 นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ เป็นลาดับที่ 3 และให้ลาดับที่ 3 นายชยุต พันทรัพย์ ขึ้นมาอยู่
ในลาดับที่ 2
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาดับที่ 2 นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์
เป็นลาดับที่ 3 และให้ลาดับที่ 3 นายชยุต พันทรัพย์ ขึ้นมาอยู่ ในลาดับที่ 2 และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป
4.6 ตาแหน่งข้าราชการสายผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานที่ ประชุ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ขณะนี้ ค ณะฯ มี ต าแหน่ งข้ าราชการสายผู้ สอนคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ว่าง 1 ตาแหน่ง แทน ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง สาขาการปกครองท้องถิ่น ถ้าคณะฯจะรับโอนย้าย
อาจารย์จากศูนย์การศึกษาในสังกัดม.ราชภัฏเทพสตรี มาแทนตาแหน่งที่ว่าง และตาแหน่งข้าราชการจะเปิดรับ
ในสาขาที่ขาดแคลน โดยให้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกันแล้วแจ้งผลให้คณะฯทราบด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกันแล้วแจ้งผลให้
คณะฯทราบด้วย
4.7 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557
ประธานที่ประชุมแจ้ ง ที่ประชุม พิ จารณาผลการเรี ยนนั กศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 9 – 34

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 249 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 1-24, 33) และเอกสารเพิ่มเติม 46 รายวิชา (ใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 13 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 25)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 26)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 11รายวิชา (เอกสารหมายเลข 27, 34)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2556 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 28)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 28)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 56 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 29 – 30, ใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 31)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 8รายวิชา (เอกสารหมายเลข 31)
10) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 32)
11) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษา กศ.นบ. ภาคการศึ กษาที่ 1/2557 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 32)
12) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 34)
13) ผลการเรี ย นนั ก ศึ กษาโครงการ รปด. ภาคฤดู ร้อ นปี ก ารศึก ษา 2556 (เพิ่ม เติ ม )
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (ใบแทรก)
4.8 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อ.สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า 2102002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2556
มติ ที่ป ระชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุ มัติ การแก้ไ ขผลการเรี ยนนัก ศึก ษา รายวิช า
2102002 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ของ นายณัฐวุฒิ ขันขาว รหัส 53115500155 เกรด D
2) อ.กฤษฎางค์ ไวยนันท์ ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา 2107411 การ
เสนอผลงานทางดนตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2552

มติ ที่ป ระชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุ มัติ การแก้ไ ขผลการเรี ยนนัก ศึก ษา รายวิช า
2107411 การเสนอผลงานทางดนตรี ของ นายรัตนชัย เกตุยา รหัส 491132102 เกรด B
3) อ.อรุ ณี เจริ ญทรั พย์ ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า 2106104
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า2106104
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ของ นางสาวมณีนุช ดอกพุฒ รหัส 56134880122 เกรด C
4.9 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X
(ขส) และ เกรด I (ร) ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 38 - 39
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา 28 คน อนุมัติการแก้ไขผลการ
เรียน เกรด X (ขส) จานวน 2 รายวิชา 2 คน
4.10 ขออัตรากาลังเพิ่มในสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประธานที่ประชุมที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ขออัตรากาลังเพิ่มในสาขาวิชาสังคมศึกษา เนื่องจาก อ.จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ จะ
เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558 นี้ จึงต้องขออัตรากาลังเพิ่มในสาขาวิชาสังคมศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อให้อธิการบดีพิจารณาอนุญาต
4.11 ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 4
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา บั น ทึ ก ข้ อ ความคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ฯ วันที่ 20 มกราคม 2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 4 คือ
นางสาวอัญธิกา มะโนวงศ์ ได้ลาออก จึงขอเปลี่ยนเป็น รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก แทน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2558
ประธานแจ้งที่ประชุมว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ในครั้งต่อไป คือ วันพุธที่
25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

