รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2559
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.10 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม
6. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
7. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
8. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
9. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
10. นางมัทนา
ศุภนคร
11. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

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

ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน พฤษภาคม 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุม แจ้ง ที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือน พฤษภาคม 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง ดังนี้

ลาดับที่
1
2
3
4

วัน เดือน ปี
2-3 พ.ค. 59
17-19 พ.ค. 59
21 พ.ค. 59
24-25 พ.ค. 59

โครงการ/กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เยี่ยมเยือนเพือ่ นราชภัฏสานสัมพันธ์ไมตรี
แชร์ประสบการณ์พี่ครูตวิ น้องเข้าครู
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ

สถานที่
เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ห้อง 2/304 , 2/307 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
วัดสังกัสรัตนคีรี ตาบลน้าซึม อ.เมืองอุทัยธานี
หุบป่าตาด ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ผู้รับผิดชอบ
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
ดร.เกรียงไกร ใยคง
อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
อ.เสนีย์ เจริญสุข

5
6
7
8

24-26 พ.ค. 59
27 พ.ค 59
27-28 พ.ค. 59
29 พ.ค 59

ค่ายภาษาไทย
อบรมภาวะผู้นาและการประกันคุณภาพ
ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
สัมมนาการสอนภาษาไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร สวนนกชัยนาท
และศูนย์สัมมนาคริสเตียน มโนรมย์
ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 10
ห้องประชุม ตึก 19 ห้อง 19/301
ห้อง 2/207 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ชุมชนท้องถิ่น ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

อ.สนธยา สุขอิ่ม
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
อ.ชนิตตา โชติช่วง
อ.ชนิตตา โชติช่วง

1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1585/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
1585/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 เนื่องจากอาจารย์ชุติมา ธนู
ธรรมทัศน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงไม่
สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ เพื่อให้การบริหารงานของสาขาวิชาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นแทน
1.3 สรุปบทความวิจั ย/บทความวิชาการ ฯ ในการประชุมวิชาการระดับชาติของ
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ประชุ ม ทราบถึ ง สรุ ป บทความวิ จั ย/บทความวิ ช าการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติของราชภัฏกลุ่ม
ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 7 ซึ่ ง เป็ น การตี พิ ม พ์ บ ทความวิ จั ย ของคณาจารย์ ใ นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ 23 ท่ า น
จานวน 27 เรื่อง โดยส่งไปตีพิมพ์ ณ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะอาจารย์มีการพัฒนาตนเองด้านการทาวิจัย
1.4 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ระยะครึ่งปี
ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
ส่วนที่ 1 การพัฒนามหาวิทยาลัยจากผลการประเมินของหน่วยงานภายนอก เป็นประเด็น
ข้อเสนอแนะของงานประกันคุณภาพ รวมทั้ง แบบการประเมินความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยได้
สรุปไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์ โดยคณะฯ กาลังขับเคลื่อนการพัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารย์ และการพัฒ นาหลักสู ตร ซึ่งมีอาจารย์ส่งผลงานขอตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 ท่าน
ส่วนที่ 2
1. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
2. จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย ในภาพรวมของคณะ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
3. การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ มีการใช้งบประมาณบางส่วนเนื่องจากเป็น
การรายงานการใช้งบประมาณระยะครึ่งปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2559 วั น พุธ ที่
20 เมษายน 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 วั น พุ ธ ที่
20 เมษายน 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
แก้ไข ข้อ 5.2 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพิ่มมติที่ประชุม
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติให้ ศูนย์ภ าษา ส่งเรื่องการอบรมภาษาอังกฤษโดยตรงกับ
หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อประสานนักศึกษาเข้าร่วมอบรม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ขอชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา รศ 2208303 ผู้สอน พ.ต.ท.อุทิศ สุดใจ
ประธานที่ ป ระชุ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาบั น ทึ ก ข้ อ ความ หน่ ว ยจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัย บาดาล จ.ลพบุรี ที่ 12/2/1559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง
ขอเรียนเชิญชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา และได้มีการพิจารณาข้อสอบของนักศึกษาหมู่เรียนนี้
แล้วเป็นลักษณะเดียวกันทั้งห้อง พร้อมทั้งได้กาชับหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในการจัดการเรียนการสอนควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับอาจารย์พิเศษ
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ ผลการเรียนรายวิชา 2208303 กฎหมายปกครองสาหรับ
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ดังนี้
1) 55294700609 นางสาวเพ็ญนภา ภูป่ รางค์ ผลการเรียน D+
2) 55294700614 นางสาวอ้อมใจ วงศ์กวี
ผลการเรียน C
3.2 ขอชี้แจงรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา รศ 2208605 ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอชี้แจงผลการเรียน รายวิชา รศ 2208605
การบริหารการคลังและการงบประมาณ ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ นักศึกษากลุ่ม
572970704 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.2) 4 สาหรับผลการเรียนรายวิชานี้ได้เข้าที่ประชุมพิจารณาเมื่อครั้ง
การประชุมกรรมการประจาคณะครั้งที่ 4/2559 วันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งมีผลการเรียนเกรด A ทั้งหมู่เรียน
คณะฯจึงทาบันทึกข้อความถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ เพื่อขอรายละเอียดข้อสอบ และ
การให้คะแนนนักศึกษา และในการประชุมครั้งนี้มีการปรับเกรด A 11 คน และ B+ 9 คน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า ได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ว่าการปรับผลการเรียนครั้งนี้ มีวิธีการปรับคะแนนอย่างไร ได้รับคาตอบว่าพิจารณาจากคะแนนเข้าชั้นเรียน
คะแนนรายงาน และคะแนนสอบ จึงได้ขอดูข้อสอบ แต่ได้รับการปฏิเสธว่ามีการย้ายห้องไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน
แล้ว ต้องไปค้นหาอีกครั้ง
มติ ที่ ประชุม ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบให้ รอหลั ก ฐานที่ ทางคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯได้ ขอไป คื อ
ข้อสอบและผลคะแนน แล้วนาเข้าที่ประชุมกรรมการคณะในครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559
3.3 ขอชี้แ จงรายละเอี ยดผลการเรี ย นของนัก ศึก ษา รายวิช า ปท 2209203 ผู้ สอน
ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอชี้แจงผลการเรียน รายวิชา ปท2209203
นโยบายสาธารณะและการวางแผน ผู้ สอน ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ ของนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้อน
ปีการศึกษา 2557 โดยได้นาข้อสอบกลางภาค และผลการเรียนนักศึกษามาให้ที่ประชุมพิจารณา
อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน กรรมการผู้แทนคณาจารย์ เสนอว่า ควรรวบรวมปัญหาที่
เกิดขึ้น แล้วทาเป็นแนวปฏิบัติแจ้งอาจารย์ในที่ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าให้คณะพิจารณาผลการเรียนก่อนนาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิ เศษ รองคณบดีฝ่ ายวิ ช าการ เสนอว่า ถ้า คณะตั้งกฎเกณฑ์ไว้แล้ ว
อาจารย์ไม่ปฏิบัติตาม ควรจะมีการประเมินว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้
ประธานที่ประชุมสรุปว่า จะเชิญอาจารย์ทุกท่านประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคการศึกษาที่
1/2559 เพื่อชี้แจงระบบการเรียนการสอน และกาหนดการส่งผลการเรียน มคอ.3 และมคอ.5 และมีผลในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุม เห็ นชอบ โดยมีการตั้งข้อสั งเกตในการส่งผลการเรียนครั้งต่อไป
ต้องส่งตามกาหนดเวลาภายในภาคการศึกษานั้นๆ และมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทุกรายวิชา
แนบมาพร้อมกับผลการเรียน ได้แก่ มคอ.3, แบบฝึกหัด, ใบงาน, รายงาน, ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาทั้งหมด และคณะจะเก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าผลการเรียนจะอนุ มัติ แล้วส่งคืนให้
ผู้สอน โดยผู้สอนต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการ
เรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 16 รายวิชา 37 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 10 รายวิชา 20 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการ
เรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ ศศิ ลั กษณ์ รอดโพธิ์ ทอง ขออนุ ญ าตส่ ง เกรดนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า
ศท 0033015 วิชา การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท0033015 วิชา
การพูดภาษาอังกฤษส าหรั บ อุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ สิบโทวุ ฒิ พงศ์ วงศ์เพชรอ่อน รหั ส
56294700180 เกรด C+
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชา
ศท 0022016 วิชา คุณธรรมและจริยธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา ศท 0022016 วิชา
คุณธรรมและจริยธรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของ นายธนะชัย จาดจร รหัส 58164620104 เกรด B+ โดยมี
การตั้งข้อสังเกต ดังนี้
- สัดส่วนการให้คะแนน
- การตอบคาถามข้อสอบปลายภาค มีคะแนน 40 คะแนน ซึ่งประเด็นการให้คะแนนไม่ชัดเจน
- รายงานที่ให้นักศึกษาทาไม่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการส่งผลการเรียนทุกครั้งต้องแนบหลักฐานในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ มคอ.3,
แบบฝึกหัด, ใบงาน, รายงาน, ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อผลการ
เรียนอนุมัติ คณะฯ จะส่งหลักฐานกลับคืน และผู้สอนต้องเก็บหลักฐานไว้จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ 2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาค
ปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 1/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่1/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 17 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรี ยนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 104 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 15 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
11) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 55 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)

12) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
13) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 4 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
15) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
16) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 6/2559
ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การบริหารหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์พุ่ม พัน ธ์ ผิว พรรณงาม ชี้แ จงว่า ไม่เ คยได้รับ เชิญประชุม ไม่ไ ด้รับภาระงาน
และภาระการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 จากสาขาวิชา จึงอยากให้คณะติดตามทวงถามและชี้แจงให้
ตนทราบด้วย เบื้องต้นได้สอบถามจาก อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี ว่ามีการประชุมหรือไม่ ได้รับคาตอบว่าไม่มี
การประชุม รวมทั้ง อยากทราบว่า เพราะสาเหตุใ ดถึงไม่มีก ารจัดการเรีย นการสอนให้ต นเอง ขอให้ท่า น
ประธานในที่ประชุมติดตามสอบถามให้
อาจารย์ ดร.กัน ยา กองสูง เนิน เสนอว่า ควรไปสอบถามหัว หน้า สาขาวิช าถ้า ไม่ มี
คาตอบ ควรทาบันทึกข้อความถึงคณบดีเพื่อขอเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
มติที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะติดตามสอบถามจากหัวหน้าสาขาวิช าศิล ปกรรม
แล้วแจ้งที่ประชุมทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

