รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.40 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
4. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
5. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
6. ผศ.ดร.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์
7. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
8. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
9. นางมัทนา
ศุภนคร
10. นางภัคจิรา
แท่นทอง
11. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
2. อาจารย์สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล
3. อาจารย์ภัทราพร
โชคไพบูลย์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ไปราชการ
ลาไปต่างประเทศ
ลาไปต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน พฤษภาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือนพฤษภาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ
2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สรุปโครงการประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัน เดือน ปี
โครงการ/กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
2 พ.ค. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 2
นางภัคจิรา แท่นทอง
15 พ.ค. 60 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 19/501 อาคาร 90 ปี ม.ราชภัฏเทพสตรี น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
15-16 พ.ค. 60 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมการปกครองของไทย
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง
20-21 พ.ค.60 อบรมให้ความรู้นักศึกษาและศิษย์เก่า
อาคาร 10 ชั้น 3
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
22-23 พ.ค. 60 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2559
The chill resort จังหวัดนครนายก
อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
22-23 พ.ค. 60 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน "งานประจาสู่งานวิจัย The chill resort จังหวัดนครนายก
นางภัคจิรา แท่นทอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน"
25-26 พ.ค. 60 โครงการ รป.บ. อาสาพัฒนาท้องถิ่น - อนุรักษ์ป่าชายเลน
เรือนถาวรโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
27 พ.ค. 60 อบรมให้ความรู้นักศึกษาและศิษย์เก่า "เทคนิคการจัดอาหารว่างในการประชุม"
อาคาร 10 ชั้น 4
น.ส.จุฑามาศ ฉิมช้าง
30 พ.ค. 60 – โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสู่สากล
อบต.โพธิ์เก้าต้น และสานักงานคลังจังหวัดลพบุรี อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
9 มิ.ย. 60
30 พ.ค. 60 – อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ อบต.โพธิ์เก้าต้น และสานักงานคลังจังหวัดลพบุรี อ.ศศิวิมล สุทธิสาร
9 มิ.ย. 60
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร 10 ชั้น 5
อ.กวินกรณ์ ชัยเจริญ

1.2 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2709/2560 เรื่อง แต่งตั้ งหัวหน้าสาขาวิชา
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2709/2560
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1

1.3 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 025/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 025/2560 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสต ร์
รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2
1.4 ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่ อง ให้ นักศึ กษาภาคปกติ และ นั กศึกษา
ภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี เรื่ อง
ให้นักศึกษาภาคปกติ และ นักศึกษาภาคพิเศษพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งคณะได้ประสานงานกับสาขาวิชาที่
รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพทราบเรียบร้อยแล้ว
1.5 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
เกียรติบัตรชมเชย สกอ. ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดั บอุดมศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรชมเชย สกอ. ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 คือ นางสาวปาวียา เอมอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับ
การคัดเลือกและได้รับเกียรติบัตรชมเชยจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 เขตภาคกลาง
1.6 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้ งที่ 5/2560 วั นที่ 19 พฤษภาคม 2560 มี วาระพิ จารณาและมี มติ สภามหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ วาระของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ระเบียบวาระที่ 4.2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ระเบียบวาระที่ 4.3 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ระเบียบวาระที่ 4.4 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
ระเบี ยบวาระที่ 4.9 อนุ มั ติ ปรั บปรุ งหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย (5ปี )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.10 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.11 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ระเบียบวาระที่ 4.12 อนุมัติปรับปรุงหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ระเบียบวาระที่ 4.18 อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1.7 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 2 มิถุนายน 2560
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ประชุ มทราบถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษา ครั้งที่
6/2560 วั นที่ 2 มิ ถุนายน 2560 อนุ มั ติ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาของคณะมนุ ษยษศสตร์ ฯ จานวน 1 คน หลั กสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1.8 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการพัฒนาการผลิตและยกระดับคุณภาพของ
บัณฑิตสายครู
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเ ศษ แจ้ง ที่ประชุมทราบถึง นโยบายมหาวิทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี
การพัฒนาการผลิ ตและยกระดับคุณภาพของบัณฑิตสายครู ในการสรรหาคนดี คนเก่ง มาเรียนครู มีเกณฑ์การ
พิจารณา 5 ข้อ คือ
1) การรับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 4) การรับแบบ admission
2) การรับสมัครสอบโควตา
5) การรับตรงแบบอิสระ
3) การรับตรงร่วมกัน
1.9 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ แจ้งที่ประชุมทราบถึง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีการดาเนินกิจกรรมระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560
และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
1.10 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงที่ประชุมว่า รายงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6 – 6.16 สาหรับ
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม เนื่องจากกาหนดรับพะราชทาน
ปริญญาบัตรประมาณเดือน มกราคม 2561 จึงไม่สามารถกันเงินได้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วัน พุธ ที่ 17
พฤษภาคม 2560 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
เอกสารหมายเลข 11.3 – 11.4 ระเบียบวาระที่ 3.1 การชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
รอบประเมินที่ 2 ของ (ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ)

ข้อความเดิม ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ มีหนังสือ
ตอบกลับมาถึงและฟ้อง ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และอาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ แต่ศาลไม่รับฟ้อง ให้ส่งเรื่อ งนี้ไป
ยังศาลปกครอง ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่ทาหนังสือชี้แจงมหาวิทยาลัยทราบ ดิฉันจึงทาหนังสือเรื่อง การ
ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับรอบประเมินที่ 2 ของ (ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 8 – 8.4 และน ามาให้คณะกรรมการทุกท่านรั บทราบ นอกจากนี้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ยัง
ดาเนินการฟ้องร้องนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกด้วย
แก้ไขเป็น ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ มีหนังสือตอบ
กลับมาถึงและฟ้อง ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ และอาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงทาบันทึก
ข้อความรายงานมหาวิทยาลัยฯ ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 8 – 8.4 และนาเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจาคณะให้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 022/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัด
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 022/2560
เรื่ อง แนวปฏิบั ติการจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 12 – 12.1
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ)
อาจารย์ ชลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมว่ า การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) ผ่านที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่
6/2560 แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 ผลการเรียนนักศึกษา ของ Mr.James Pridmore
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ผลการเรี ย นของ
Mr.James Pridmore ยังพิจารณาไม่ได้เนื่องจาก ผู้สอนลาพักผ่อนและเดินทางกลับประเทศ ถ้า Mr.James
Pridmore เดินทางกลับมาจะรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ แต่ถ้าไม่เดินทางกลับมาขอยืนยันการส่งผลการเรียน
ตามเกณฑ์เดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 รายงานการประชุ มหั วหน้ าภาควิ ชา – หั วหน้ าสาขาวิ ชาฯ ครั้ งที่ 4/2560 ลงวั นที่
7 มิถุนายน 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 13 – 13.3
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะครึ่ง
ปี ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
นางภัคจิรา แท่นทอง หัวหน้าสานักงานคณบดี แจ้งทีป่ ระชุมพิจารณา รายงานข้อมูลและผล
การด าเนิ นงานของคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ระยะครึ่งปี ปี งบประมาณ 2560 (1 ตุ ลาคม 2559 –
31 มีนาคม 2560) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านพัฒนาองค์กร ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการคณะ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 14
มติ ที่ประชุม เห็น ชอบ รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ วิ ภ าศิ ริ แจ้ งแสงทอง ขอส่ ง ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า 2102002 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559

มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการเรียนนางสาววรรณนิสา ผอบเงิน รหัส 53115710103
รายวิชา 2102002 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เกรด D
1) อาจารย์ศุภธี โตสกุล ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษา รายวิชา รศ 2208208
วิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
มติที่ประชุม อนุมัติ ผลการเรียน ส.ท.สิทธิโชค นุศิวอ รหัส 58294700148 รายวิชา
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559 เกรด D โดยมี ข้ อ สั ง เกตคื อ การใช้ กระดาษค าตอบ
คณะกรรมการเสนอให้ใช้กระดาษคาตอบแบบตรวจโดยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีความเที่ยงตรง

4.3 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 3 รายวิชา 7 คน อนุมัติการแก้ไข
ผล การเรียนเกรด X (ขส) จานวน 10 รายวิชา 32 คน
4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 81 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18 – 18.4)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 15 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.5)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.4)

4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 16 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.6)
5) ผลการเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.7)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.7)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาโครงการ กศ.นบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.7)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.8)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้งฯ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.8)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2558 จานวน 2 รายวิชา
(เอกสารแทรก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 18.8)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2560
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมทราบว่า จะประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
7/2560 ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

