รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2558
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์บุญสนอง เภาคา
2. ผศ.สุวรรณา
พันแสง
3. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
4. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม
4. ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
5. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
6. อาจารย์เสน่ห์
เทียมดี
7. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
8. นางมัทนา
ศุภนคร
9. นายวิบูลย์
ศรีโสภณ
10. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
11. นางภัคจิรา
แท่นทอง
12. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา

ติดภารกิจ

สุขเกษม

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่าคณบดีติดภารกิจด่วน จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
บริหารเป็นประธานการประชุมแทน และแจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมต่า ง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2558
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมอบรม"การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์การสอน การจัดทา มคอ.3-7 และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรมแมนดารินโกลเด้นวัลเลย์ แอนด์ รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 สาขาวิชาภาษาไทย จัดการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเทพสตรี
ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 ศูนย์ภาษา มรท. จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาลาว
สาหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 และ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 คณะเจ้าหน้าที่บุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี
เจ้ าหน้ าที่ บุ คลากร ม.ราชภั ฏกลุ่ มภูมิ ศาสตร์ภาคกลาง ครั้ งที่ 25 "110 ปี ศรี อยุ ธยาเกมส์ " ณ ม.ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 ประชุมหัวหน้าภาคและหัวหน้าสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่อาเซียน และโครงการเจาะลึกอาเซียน ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 ปัจฉิมนิเทศและสั มมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ณ เดือนฉายรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2558 โครงการเจาะลึกอาเซียน ณ อาคาร 90 ปี ห้อง 19/301,
19/501
ระหว่างวั นที่ 22 – 23 มิ ถุนายน 2558 สาขาวิชานิ ติศาสตร์ พานั กศึกษาศึ กษาดู งาน
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ณ จ.สมุทรสงคราม
1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2629/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2629/2558
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เริ่มปฏิบัติ
หน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ดังนี้
1) อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
2) อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
3) อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
4) อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภอ.)
5) อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
6) อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
7) อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
8) อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1.3 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2750/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2750/2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คือ อาจารย์พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
1.4 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2749/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง
ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ที่ 2749/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เริ่มปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คือ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ใยคง
.

1.5 กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้งที่ 6
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความกองบริ ก ารการศึ ก ษาฯ
ทีก่ บ-ทบ.060/2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง กาหนดการส่งผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557 ครั้ง
ที่ 6 โดยขอความอนุเคราะห์ให้รวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

1.6 การเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อ 4 (2)
ประธานที่ประชุมแจ้ งรายละเอี ยด บั นทึ กข้ อความมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ ว 88/2558
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เรื่อง การเลือกกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อ 4 (2) โดยกรรมการสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัยจะครบวาระในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และมหาวิทยาลัยให้คณะดาเนินการคัดเลือกตัวแทน
กรรมการสภาวิชาการของคณะมนุ ษยศาสตร์ฯ แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยยืนยันตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ 7 วิธีการได้มาซึ่งกรมการสภาวิชาการ รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5.2
มติที่ประชุม 1. เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการ โดยมีผู้รับรอง 3 คน
2. สมัครด้วยตนเอง
3. เชิ ญอาจารย์ ทุ กท่ านภายในคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ ประชุ มเพื่ อคั ดเลื อก
กรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 16/902
1.7 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ได้รั บมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีฯ
ครั้งที่ 54 ประจาปีพุทธศักราช 2558
ประธานที่ประชุมทราบถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ได้รับมอบเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดีฯ ครั้งที่ 54 ประจาปีพุทธศักราช 2558 จานวน 2 คน
คือ
1) นางสาวอรณิชา สุวรรณศร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
2) นายภัทรพงศ์ ผุยผัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1
อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี กรรมการตัวแทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า ได้คัดเลือกนักศึกษาจากการสอน
รายวิชา ชีวิตกับสุนทรียภาพ จานวน 4 คน เสนอให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯพิจารณาและส่งเข้าร่วม
พิจารณาคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือกจานวน 2 ท่าน คือ
นางสาวอรณิชา สุวรรณศร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และนายภัทรพงศ์ ผุยผัน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แต่ในการเดินทางไปรับเกียรติบัตร
ค่อนข้างไม่สะดวกสาหรับนักศึกษาเนื่องจากต้องออกค่าใช้จ่ายเอง จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาและอานวยความ
สะดวกในการเดินทาง ถ้ามีนักศึกษาได้รับรางวัลอีกในครั้งต่อไป
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ในการพิจารณามอบทุนการศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตร์ฯนั้น ควรพิจารณาให้นักศึกษา 2 ท่านนี้ เพราะเป็นต้นแบบที่ดีในการประพฤติดี
ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า นักศึกษาทั้ ง 2 คน ที่ได้รับรางวัล
เป็นสิ่งที่ดี น่าจะทาป้ายไวนิลประกาศเกียรติคุณให้นักศึกษา
มติที่ประชุม นาเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
1.8 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมว่า รายงานการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสิ่งที่คณะต้องทาเป็นประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านต่างๆ โดยครั้งนี้เป็นการรายงาน
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 7

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2558 วั นพุธ ที่
27 พฤษภาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2558 วั น พุ ธ ที่
27 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ประธานที่ประชุมแจ้งมติ ที่ประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2558 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบาง
นางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่ประชุมมีมติ มอบ ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานเรื่อง
ศักยภาพของ ดร.ภัครดา ฉายอรุณ กับ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี และได้แนบศักยภาพของ ดร.ภัครดา ฉายอรุณ ฉบับใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียด
ผศ.สุ ว รรณา พั น แสง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า จากมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นั้น ได้ประสานงาน
กับหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ขอเอกสารเพิ่มเติมเรื่อง
ศัก ยภาพของ ดร.ภั ครดา ฉายอรุ ณ เพื่ อ เสนอที่ป ระชุม อนุ มัติ เ ห็ น ชอบถึ ง จะสามารถสอนได้ และขอให้
คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาเอกสารหมายเลข 9 – 9.4
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมติศักยภาพของ ดร.ภัครดา ฉายอรุณ (ฉบับใหม่) โดยมีการ
แก้ไขคาผิดให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Inprovement Plan) ปี 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (Inprovement
Plan) ปี 2557 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่า เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Inprovement Plan) ปี 2557 ที่สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2556 และมีการนาข้อแก้ไขต่างๆมา
ปรับปรุงใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Inprovement Plan) ปี 2557 ยกตัวอย่างเช่น
- เรื่องตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
- เรื่องห้องเรียน ยังปรับปรุงไม่สมบูรณ์แบบห้องเรียนคุณภาพ
- เรื่องนักศึกษา งานกิจการนักศึกษามีการจัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า มีฐานข้อมูลใน
website ของคณะฯ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีการร่วมกิจกรรมจากทุกสาขาวิชา ในกิจกรรมที่
คณะจัดขึ้น มีผลงานชัดเจน

- การบริหารจัดการ มีการจัดทาสายตรงคณบดีในwebsite ของคณะฯ และมีการ
จัดทา KM เรื่องการวิจัย
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Inprovement Plan) ปี 2557
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อาจารย์ สาธิ ตา สั งข์ พงษ์ ขอเปลี่ ย นแปลงเกรดนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า 2102101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชารายวิชา 2102101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวชนิดา ภู่ชัย รหัส 5411570319 เกรด D
2) อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ ขอส่งเกรดนักศึกษาเพิ่มเติม รายวิชา 2102101 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชารายวิชา 2102101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้
- นางสาวมัตติพร สุกใส
รหัส 5411570283 เกรด D
- นางสาววิภาวินี อินทร์อ่า
รหัส 5411570314 เกรด D
- นางสาวเนาวรัตน์ มีสัมฤทธิ์ รหัส 5411570221 เกรด C
3) รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติ ม รายวิชา รศ 2208312 วิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชารายวิชา รศ 2208312
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังนี้
- นางสาวสิรปภา นาเบญจพล รหัส 55294700117 เกรด D
- นางสาวกมลวรรณ อรนัด
รหัส 55294700119 เกรด C
- นางสาวณัฐกฤตา สาระคา รหัส 55294700163 เกรด B
- นางเบ็ญจา พิพิทธิ์
รหัส 55294700182 เกรด D+
- นางสาวรัชนก จีระพันธ์
รหัส 55294700195 เกรด D+
- จ.อ.สมรรถชัย นาราศี
รหัส 55294700197 เกรด D+
- นางสาวภิรารัตน์ ไม้น้อย
รหัส 54234700513 เกรด C+
4) อาจารย์เบญจพร นวลประเสริฐ ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน รายวิชา ศท 0033014
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชารายวิชา รายวิชา ศท
0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรีย น ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวธิดารัตน์ เดชพล รหั ส
56174920110 เกรด C
5) อาจารย์ชลิ ดา แสนวิเศษ รายวิชา 2208408 ขออนุญาตส่ งเกรด ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ กรรมการตัวแทนคณาจารย์ ชี้แจงว่า นักศึกษา 2 คนนี้ เป็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกส่งตัวกลับจากหน่วยงานเดิม เนื่องจากมีปัญหากับหน่วยฝึกฯ จึงให้

นักศึกษาทาเรื่องยกเลิกรายวิชาดังกล่าว และมาทาเรื่องฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ พร้อมกันนี้ ได้ทาบันทึก
ข้อความถึงมหาวิทยาลัยฯให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย จึงขอความ
อนุเคราะห์จากรองคณบดีฝ่ายวิชาการช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวให้นักศึกษาด้วย
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขผลการเรี ย นรายวิ ช า 2208408
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกฤษณพร จานงศิลป์ รหัส
54134700177 เกรดB+ และ นางสาวสโรชา ดาวเรือง รหัส 54134700181 เกรดB
6) ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา
ภอ 2102208 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ภอ 2102208 การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวจุติวรรณ สันทิศ รหัส 56134530149 เกรด
C+ และ นางสาวกรกนก บัวหลวง รหัส 56134530161 เกรด C
7) อาจารย์ ส ายใจ ใจธรรมดี ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงผลการเรี ย น รายวิ ช า
รศ 2208307 การประเมินบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยนรายวิ ช า รศ 2208307
การประเมินบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ สิบตรีศิรพงศ์ ทวีสุข รหัส 55294700518เกรด B+
8) อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชา รศ 2208210
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนรายวิชา รายวิชา รศ 2208210
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นางสาวมัตติกา ยะพารา รหัส
55294700185 เกรด D+ และ นางสาวเบญจมาศ ทองดี รหัส 55294700195 เกรด C+
4.3 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการ
แก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 8 รายวิชา 36 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X (ขส) จานวน
15 รายวิชา 32 คน
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และ 2557
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้งที่ประชุ มพิจารณา ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2556 และ 2557และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2556 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19)

4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 4 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.1)
5) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 2รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.1)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.1)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.2)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.2)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.3)
10) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รปม. ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.3)
11) ผลการเรี ย นนั กศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคการศึ กษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.3)
12) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 49 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.4,19.5,19.6 และ ใบแทรก)
13) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 19.6)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข ใบแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 7/2558 ในวั นพุ ธที่
22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 นักศึกษาฝึกสอนสามารถกลับมาเรียนเก็บรายวิชาได้หรือไม่
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สอบถามว่า นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ และกาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนในภาคเรียนนี้ สามารถ
กลับมาเรียนรายวิชาที่ตกค้างได้หรือไม่
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าจะไปศึกษาระเบียบแล้วแจ้งที่ประชุม
ทราบอีกครั้ง
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

