รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2560
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
2. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
3. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
4. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
6. อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
7. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์
8. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
9. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
10. นางมัทนา
ศุภนคร
11. นางภัคจิรา
แท่นทอง
12. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
2. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

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

ลากิจ
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือนเมษายน2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือนเมษายน 2560 ประจาปี
งบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่
1

วัน เดือน ปี
1-เม.ย.-60

Open house คืนสู่เหย้าชาวอินเตอร์

ห้อง 16/406 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.สุวรรณา พันแสง

2

1-8 เม.ย. 60

อบรมวิธีการสอนแก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน

อาคาร 10

อ.ชลิดา แสนวิเศษ

4-6 เม.ย. 60

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาผาหินซ้อน

อ.วีรวิชญ์ บุญส่ง

3

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

4

5-เม.ย.-60

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยเบิ้ง

5

5-7 เม.ย. 60

ค่ายภาษาไทย

6-7 ม.ย. 60

อบรมทักษะภาษาจีนสาหรับบุคคลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล 4 จ.ลพบุรี

อ.สุกัญญา ทองแห้ว

7-เม.ย.-60

กีฬาสานสัมพันธ์ชาวรัฐประศาสนศาสตร์

หอประชุม 1

อ.ธัชพล ทีดี

18-เม.ย.-60

ปรับปรุงหลักสูตร

ห้องประชุมอาคารสังคีตาคาร

อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น

6
7
8
9

18-19 เม.ย. 60

พัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนการประกันคุณภาพ

10

24-25 เม.ย. 60

สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น

11

12

13

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเบิ้ง
จ.กาแพงเพชร จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก

ห้องประชุมยูงทอง ห้องประชุมอาคารสังคี
ตาคาร ห้องประชุมครุศาสตร์
ม.พระนครศรีอยุธยา
บ้านเพวิลล์รีสอร์ท อ.แกลง
จ.ระยอง

อ.จันทวัน เบญจวรรณ์
อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์

อ.ชลิดา แสนวิเศษ
ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

26-เม.ย.-60

อบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

อาคารคหกรรม

อ.อภิชาติ เกิดทวี

28-เม.ย.-60

สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า

ห้อง 2/207

อ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

ดนตรีสัญจร

ม.ราชภัฏกาแพงเพชร และ ม.ราชภัฏ
เชียงใหม่

อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น

28-30 เม.ย. 60

1.2 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี เนื่องจาก ผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
1.3 ประกาศฯ เรื่ อ ง ก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ภาคปกติ ประจ าภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึง ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง
กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
15 พฤษภาคม 2560
เริ่มการเรียนการสอน
17 – 31 พฤษภาคม 2560
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
1 มิถุนายน 2560
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
7 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน วันสุดท้ายของการแก้เกรด I
ภาคการศึกษาที่2/2559 และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน

12 – 14 และ 17 - 18
กรกฎาคม 2560
4 สิงหาคม 2560

สอบปลายภาค
คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา

1.4 ประกาศฯ เรื่ อง ก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ภาค กศ.บป. ประจ าภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกษา 2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ งที่ประชุมทราบถึง ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง
กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
13 พฤษภาคม 2560
เริ่มการเรียนการสอน
20 – 31 พฤษภาคม 2560
ช่วงเพิ่ม – ถอน รายวิชา
22 พฤษภาคม 2560
เริ่มปรับผู้ชาระค่าลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
8 – 9 กรกฎาคม 2560
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
12 – 13 สิงหาคม 2560
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
19 – 20 สิงหาคม 2560
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
29 กรกฎาคม 2560
คณะจัดทาประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายประจาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2559
6 สิงหาคม 2560
วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน วันสุดท้ายของการแก้เกรด I
ภาคการศึกษาที่2/2559 และวันสุดท้ายของการเรียนการสอน

26 – 27 สิงหาคม
และ 2 กันยายน 2560
สอบปลายภาค
15 กันยายน 2560 คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
1.5 ประกาศฯ เรื่อง ผลการสรรหากรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
ผลการสรรหากรรมการประจาคณะจากคณาจารย์ประจา โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ผลการ
เลือกตั้งกรรมการประจาจากคณาจารย์ประจา คือ อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
1.6 คาสั่ง ฯ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ จากคณาจารย์
ประจาภาควิชามนุษยศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จากคณาจารย์ประจาภาควิชามนุษยศาสตร์ เนื่องจาก ดร.กันยา
กองสูงเนิน ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งไปดารงตาแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงมีคาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจาภาควิชามนุษยศาสตร์
1.7 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คือ งบประมาณที่มีการใช้ไป โดยขณะนี้ดาเนินการใน
ไตรมาสที่ 3 แล้ว และมีการใช้งบประมาณไปเกินร้อยละ 50 แล้ว ส่วนใหญ่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ ชี้แจงว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรั บการ
ปรับปรุงห้องวิชาการได้มีการดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทา
แบบใหม่ โดยทางฝ่ายเขียนแบบของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทา
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 6 – 6.16
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 (วาระพิเศษ)
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 (วาระพิเศษ) วันศุกร์
ที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
เอกสารหมายเลข 7.3 ระเบียบวาระที่ 4.3 ย่อหน้าที่ 3
แก้ไขข้อความ เดิม อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า แบบฟอร์ม
การทาหลักสูตรใหม่ ไม่มีให้ใส่รหัสผู้สอนจึงตัดออก
แก้ไขข้อความ ใหม่ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า แบบฟอร์ม
การทาหลักสูตรใหม่ ไม่มีให้ใส่หมวดอาจารย์ผู้สอน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรอบประเมินที่ 2 ของ (ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ)
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ มีหนังสือตอบกลับมาถึงและ
ฟ้อง ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และอาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ แต่ศาลไม่รับฟ้อง ให้ส่งเรื่องนี้ไปยังศาลปกครอง
ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่ทาหนังสือชี้แจงมหาวิทยาลัยทราบ ดิฉันจึงทาหนังสือเรื่อ ง การชี้แจงและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับรอบประเมินที่ 2 ของ (ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข
8 – 8.4 และนามาให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ นอกจากนี้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ยังดาเนินการฟ้องร้อง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ผลการเรียนนักศึกษา ของ Mr.James Pridmore
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณาของ Mr.James
Pridmore ที่ไม่อนุมัติผลการเรียนในการประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 3/2560 เนื่องจากผลการเรียนดังกล่าวใช้
เกณฑ์อิงกลุ่ม ไมใช้อิงเกณฑ์ และให้ผู้สอนไปปรับแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย Mr.James Pridmore ยืนยัน
ว่าได้แก้ไขในระบบเรียบร้อยแล้ว และงานวิชาการมีการตรวจสอบแล้วจึงนาเข้ าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นาผลการเรียนทุกรายวิชาของ Mr.James Pridmore เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อพิจารณา
หลักฐานและเกณฑ์การให้คะแนน และถ้าคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาคณะ
ให้ความเห็นชอบผลการเรียนดังกล่าวให้อนุมัติผลการเรียนและส่งต่อไปยังกองบริการการศึกษาทันที โดยแจ้งผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการประจาคณะทราบในการประชุมครั้งต่อไป
.

3.3 การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ของ อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน

อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า การตรวจสอบผล
การเรียนรายวิชา ภอ 2102219 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หมู่เรียน581345701 นั้น เสร็จสิ้นเรียบร้อยและ
ผลคะแนนมีความถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบว่า หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรสังคม
ศึกษา หลักสูตรดนตรีศึกษา และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผ่านมติ ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาลังรอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่
19 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 9 – 9.10
มติที่ประชุม เห็ นชอบ แนวปฏิบัติการจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่
1/2560 โดยมีการแก้ไขดังนี้
ข้อ 6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แก้ไขเป็น งานวิชาการ และตัดคาว่า เหมาะสม ออก
ข้อ 10 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แก้ไขเป็น งานวิชาการ และตัดคาว่า เหมาะสม ออก
4.2 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เนื่องจากอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม หมดสัญญาจ้าง เพื่อให้การดาเนินงานของ
หลั กสู ตรเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรแทนท่านเดิม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ จันทร์แย้ม
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ให้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ บู ล ย์ จั น ทร์ แ ย้ ม เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แทนอาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงามที่หมดสัญญาจ้างลง
4.3 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
นายพีร ะพงษ์ ศรี เ หนี่ ยง ตั้ง ข้อสั งเกตว่ า มีก ารส่ งผลการศึ กษาล่ า ช้ามาก ตั้ง แต่ ภ าค
การศึกษา 1/2556 ขอให้คณะตรวจสอบหลักฐานข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษามีหลักฐานให้มีสิทธิ์
สอบหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน มีมติให้นาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของอาจารย์ผู้สอนที่ในภาคการศึกษาที่
1/2556, 2/2556, 2/2557, 1/2558, 2/2558, 3/2558, เข้าที่ประชุมกรรมการทวนสอบคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพิจารณาหลักฐานการให้คะแนนและนักศึกษามีชื่อในประกาศให้มีสิทธิ์สอบ
ในภาคการศึกษานั้น และถ้าคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาคณะให้ความเห็นชอบ
ผลการเรียนดั งกล่ าวให้อนุ มัติผลการเรียนและส่ งต่อไปยั งกองบริการการศึกษาทันที โดยแจ้งผลการประชุมให้
คณะกรรมการประจาคณะทราบในการประชุมครั้งต่อไป
อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เกรด I (ร) จานวน 2 รายวิชา 4 คน
อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X (ขส) จานวน 8 รายวิชา 22 คน
4.4 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ ธนเดช บุ ญสั นเที ยะ ขอเปลี่ ย นแปลงเกรด รายวิ ช า นศ 2201407 วิ ช า
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา นศ 2201407 วิช า
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ภาคการศึกษาที่ 1/2559คือ นางสาววิลาวัณย์ เพ็งกระจ่าง รหัส 55154750155 เกรด B+
4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
อาจารย์มัทนา ศุภนคร ตั้งข้อสังเกตในบางรายวิชาที่การให้ผลการเรียน E เป็นจานวนมาก อยากให้
คณะมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่พบปัญหา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้นาผลการเรียนของอาจารย์ที่มีผลการเรียนเป็น E จานวน
มาก เข้าที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั้น และถ้าคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจาคณะให้ความเห็นชอบผลการเรียนดังกล่าวให้อนุมัติผลการเรียนและส่ง
ต่อไปยังกองบริการการศึกษาทันที โดยแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการประจาคณะทราบในการประชุมครั้งต่อไป
รายวิชาที่นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
1) นศ2201103-1 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ผู้สอน อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา
2) นศ2201104-1 กฎหมายลักษณะหนี้:หลักทั่วไป
ผู้สอน อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู
3) นศ2201105-1 กฎหมายอาญา1:ภาคทั่วไป
ผู้สอน อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ
4) นศ2201204-1 กฎหมายเอกเทศสัญญา1
ผู้สอน อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา
5) นศ2201205-1 กฎหมายเอกเทศสัญญา2
ผู้สอน อาจารย์เบญจพร บุญสยมภู
6) ศท0011204-5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผู้สอน Mr.Patrick Duclou
7) ศท0011205-5 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ผู้สอน ผศ.ทานอง เจริญรูป
8) ศท0033014-1 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ผู้สอน ผศ.ทานอง เจริญรูป

9) ศท0022011-1การรู้สารสนเทศ

ผู้สอน อ.ปรียกาญจน์ ใจสะอาด

ที่ป ระชุม พิจ ารณารายละเอียดผลการเรีย นนัก ศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปี
การศึกษา 2557, 2558 และ 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 160 รายวิชา (เอกสารแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารแทรก)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 39 รายวิชา (เอกสารแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2 รายวิชา (เอกสารแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/2560
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่าจะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
6/2560 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.
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