รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.40 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
7. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
8. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์
9. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
10. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
14. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสรุปดังนี้

ลาดับที่

วัน เดือน ปี

1

3-ก.พ.-60

2

5-ก.พ.-60

3

8-ก.พ.-60

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพความรู้ภาษาต่างประเทศและ
ภาษาอื่นๆ
สร้างสื่อการสอนและนาเสนอแบบมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม
Adobe Capivte

โครงการสานสัมพันธ์รุ่นน้องรวมใจเป็นหนึ่ง

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อ.ชญานุตม์ บุญพระเกศ

ห้อง 502 อาคาร 16

อ.นิธิชญา ใจเย็น

อาคาร 80 ปี ชั้น 3

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

4

11-12 ก.พ. 60

5

12-ก.พ.-60

เสริมความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์

อาคาร 80 ปี ชั้น 7

ดร.มยุรี รัตนเสริมพงษ์

โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาจีน SHK

อาคาร 90 ปี

อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ

โครงการอาเซียนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมอาเซียน
และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
ในงาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ.ชลิดา แสนวิเศษ

อบรมมัคคุเทศก์นาเที่ยวแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ.สุกัญญา ทองแห้ว

โครงการศิลปกรรมสองฝั่งโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.นิเวศ เผื่อนทิม

6

13-16 ก.พ. 60

7

22-ก.พ.-60

8

22-26 ก.พ. 60

9

24-ก.พ.-60

โครงการศาสตร์การพูดสุนทรพจน์ "ถวายงานผ่านภาษา"

ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

อ.สนธยา สุขอิ่ม

10

27-28 ก.พ. 60

โครงการวิจัยทางศิลปะและการออกแบบกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์พระนอน
จักรสีห์

อ.นิเวศ เผื่อนทิม

1.2 เพชรเทพสตรี ประจาปี 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ลงวันที่ 15 กุมภาพัน ธ์ 2560 เรื่อง เพชรเทพสตรี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัล
โครงการเพชรเทพสตรีปี 2559 มี 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่ นายภูษิต สุดคูณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4
2) ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายนครรัฐ โชติพรม ศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษา
3) ประเภทสายสอน ได้แก่ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
1.3แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2560
ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดบันทึกข้อความฯ ที่ ว 77/2560 ลงวั นที่ 2 มีนาคม
2560 เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบ
วาระที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.1 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิล ปกรรม (ศิล ปะและการออกแบบ) งดรั บนักศึกษาตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้
มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาที่ยังมีอยู่ในหลักสูตร จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4.2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้
ชุดใหม่
1. ผศ.สารวม วารายานนท์
2. ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์
3. อ.ปริญญา เงินพลอย
4. อ.สนธยา สุขอิ่ม
5. อ.ชนิตตา โชติช่วง
ระเบียบวาระที่ 4.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังนี้
ชุดใหม่
1.อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
2. อ.ธัชพล ธีดี

3. รศ.ดร.สรายุทธ เสงี่ยม
4. อ.ชลิดา แสนวิเศษ
5. อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
1.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า มีการปรับพิมพ์ตารางสรุป
งบประมาณ โดยเพิ่มวันเวลาที่จัดโครงการเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ โครงการส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมตรง
ตามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยไตรมาสที่ 2 จะสิ้ น สุ ด ลงเดื อ นมี น าคม 2560 และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาใหม่ คือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งโครงการที่จะจัดในไตรมาสที่3
อาจมีการปรับเปลี่ยนมาจัดในไตรมาสที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 3 – 3.16
1.5 พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์
ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ประชุม พิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2560 วั นพุธ ที่
1 กุมภาพันธ์ 2560
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 วั น พุ ธ ที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
เอกสารหมายเลข 5.3 ระเบียบวาระที่ 5.2 แก้ไขข้อความ
เดิม อาจารย์ ดร.กัน ยา กองสูง เนิน กรรมการผู้แ ทนคณาจารย์ แจ้ง ที่ป ระชุม ว่า
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จานวน 623 คน เช้าร่ว มพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการพัฒ นา
ทัก ษะภาษาอัง กฤษ เข้า สอบวัด ความรู้ จานวน 398 คน ผ่า นการสอบ 136 คน คิด เป็น 34% โดยมี
ผู้สอบผ่านเป็นลาดับที่ 1 เมื่อเปรีย บเทีย บกับคณะอื่นๆ สาหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
จะระบุในใบแสดงผลการเรียน
แก้ไขใหม่อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน กรรมการผู้แทนคณาจารย์ แจ้งที่ประชุมว่า
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จานวน 623 คน เช้ าร่ว มพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการพัฒ นา
ทัก ษะภาษาอัง กฤษ เข้า สอบวัด ความรู้ จานวน 398 คน ผ่า นการสอบ 136 คน คิด เป็น 34 % โดยมี
ผู้ส อบผ่า นเป็น ลาดับ ที่ 1 เมื่อเปรีย บเทีย บกับ คณะอื่นๆ สาหรับ นัก ศึก ษารหัส ปี 2559 เป็นต้นไปที่ผ่า น
เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษจะระบุ ผลในใบแสดงผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ ยนแปลงศั กยภาพอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร พ.ศ. 2555 หลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ
3 หลักสูตร

รองคณบดีฝ่ ายวิช าการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ ประจา
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.) และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร มีรับ
อาจารย์เพิ่ม อาจารย์ท่านเดิมลาออก จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร พ.ศ. 2555 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 หลักสูตร ดังนี้

1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.

นางกันยา กองสูงเนิน

เลขประจาตัว
ประชาชน
3300900532043

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

นายเกรียงไกร ใยคง

3160500055487

อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี
พ.ศ.
Sam Houston State University, USA 2555
ม.มหาสารคาม
2540
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
2530
Writing project of Sam
2553
Houston State University, USA

Ed.D.
กศ.ม.
กศ.บ.
Certificate: Teacher
Consultant

Reading
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Writing Workshop

ศศ.ด.
Postgraduate Certificate
(with distinction)
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.
ศศ.ม.
ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ภาษาอังกฤษศึกษา
TESOL

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
University of Essex, UK

2555
2554

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ราชภัฏเทพสตรี

2547
2539
2556
2550
2545

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.แม่ฟ้าหลวง

2556
2554

นายสมชาย วัชรปัญญาวงศ์ 3169900236983

อาจารย์

น.ส.บญจพร นวล
ประเสริฐ

1160102223424

อาจารย์

ค.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

น.ส.ศศิวิมล สุทธิสาร

3160100089511

อาจารย์

ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.รามคาแหง
ภาษาอังกฤษ
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2554
2544

2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ชื่อ - สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
ระดับการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี
พ.ศ.

น.ส.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ 3100902073952

ผู้ช่วย
ศศ.ด.
ศาสตราจารย์
M.A.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ
Applied Linguistics
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

University of Essex, UK
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ธรรมศาสตร์

2540
2551
2537

อาจารย์

ศศ.ม.

ม.หอการค้าไทย

2542

น.ส.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง 3160101064768

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
และเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ทักษิณ

2552
2535
2551
2547
2545

น.ส.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง 3509901234301

อาจารย์

นางจิตราพร งามเนตร 31706 00151 097

อาจารย์

ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.โยนก
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ราชภัฏเทพสตรี

2552
2551
2546
2559
2545
2548

สถาบัน

นางสาธิตา สังข์พงษ์

3659900185217

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
ค.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ชื่อ - สกุล

เลขประจาตัว
ประชาชน
น.ส.สุวรรณา พันแสง 3101500703200

นายพรเทพ คัชมาตย์

ตาแหน่ง
ทาง
ระดับการศึกษา
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย์ อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

2659900016921

อาจารย์

น.ส.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม 1160100169616

อาจารย์

นางสุรีรัตน์ กลีบโกมุท 3160600338651

อาจารย์

Mr.Patrick Duclou

อาจารย์

08CF82435

คุณวุฒิ
การสอนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
(ษาอังกฤษวิชาโทภา)

มเกษตรศาสตร์.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
พ.ศ.
2540
2530

ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.ธรรมศาสตร์

2559
2556
2557

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฏเทพสตรี

2552

ค.ม.
อ.บ.
M.A.
B.A.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
English
English

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université François Rabelais
University of Tours

2536
2527
2541
2522

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.

สาขาวิชา

4.2 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 12 รายวิชา 55 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 14 รายวิชา 52 คน
4.3 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้

1) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขอเปลี่ ย นแปลงเกรด รายวิ ช า ศท 0033013 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0033013 วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คือ นายภัคธร จันทรนนท์ รหัส 56144290127 เกรด C
2) อาจารย์ ดร.กัน ยา วุฒิ เกียรติไพบูล ย์ ขอส่ งเกรดเพิ่มเติม รายวิช า ภอ 2102219
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ที่ประชุม ที่ประชุมไม่อนุมัติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบการตรวจข้อสอบของศึกษาอีกครั้ง
และนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
3) อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขอส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากลงทะเบียนช้า
รายวิชา ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ที่ ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม ไม่ อนุ มั ติ โดยคณะกรรมการตั้ งข้ อสั งเกต การเขี ยนชื่ อผู้ ส อบใน
กระดาษคาตอบของนักศึกษามีร่องรอยการลบ จึงขอดูเอกสารฉบับจริง และนาเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป
4) อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา รศ 2208210
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติ ที่ประชุม ที่ ประชุมพิจารณาอนุมั ติการแก้ ไขผลการรายวิ ชา รายวิ ชา รศ 2208210 วิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คือ น.ส.รุ่งนภา เยือกเย็น รหัส 58294700232 เกรด A
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ 2559
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งรายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 14 รายวิชา (เอกสารแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ทีต่ ั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 22 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4.5 การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จานวน 4 คน

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ จานวน 4 คน ซึ่งสานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส่งเรื่องมาให้คณะพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ จานวน 4 คน ซึ่งจะครบการต่อสัญญาจ้าง แต่ในการประชุมครั้งนี้มี การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ จานวน 3 คน คือ
1) อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ บรรจุเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
2) อาจารย์กัณญพัสต บุญล่า เคยสังกัดหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี โดยส่งตัวเข้ามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
3) ว่าที่ ร .ต.สุ ริ ย ะ หาญพิชัย เคยสั งกัด หน่ วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ชั ยบาดาล
จ.ลพบุรี โดยส่งตัวเข้ามาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ส่วนอาจารย์อีก 1 คน ลาป่วย คือ อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ
โดยจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง เสนอว่า ควรชี้แจงให้อาจารย์ที่จะต่อสัญญาจ้างทราบถึงเกณฑ์
การปฏิบัติในการต่อสัญญาให้รัดกุมทุกด้าน ไม่ใช่เฉพาะด้านงานวิชาการ
ดร.สุรพล เคยบรรจง เสนอว่า ควรระบุเหตุผลการต่อสัญญาจ้างให้ชัดเจน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ต่อสัญญาจ้างในระยะที่ 1 มีอายุสัญญาจ้าง 3 ปี จานวน
3 คน คือ
1) อาจารย์ปรียกาญจน์ ใจสอาด
2) อาจารย์กัณญพัสต บุญล่า
3) ว่าที่ร.ต.สุริยะ หาญพิชัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4/2560
ประธานที่ป ระชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่าจะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
4/2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

