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เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน กรกฎาคม 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้ งที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือน กรกฎาคม 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง ดังนี้

1.2 ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ประกาศฯ เรื่ อ ง การจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน พ.ศ.
2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2
1.3 คาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
ที่ 3310/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากอาจารย์กวินกรณ์
ชัยเจริญ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้การบริหารงาน
ของสาขาวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาจีน แทน
1.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย์ ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย์
ปีงบประมาณ 2559 คณะมีอาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 9 คน อาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 1 คน อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 14 ท่าน อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 35 ท่าน อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 11 ท่าน อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
และที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด 38 ท่าน และเปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุ
ราชการและเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 สาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 4 – 4.1
มีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง เปิดรับสมัครอาจารย์เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการและ
เพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 สาขาวิชา นั้น ยังไม่สามารถรับอาจารย์ตามที่คณะต้องการได้ เนื่ องจากมี
มาตรฐานในเรื่องเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ โดยคณะจะเสนอมหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบ
ภาษาอังกฤษเกณฑ์ใหม่ เช่น เกณฑ์ CU TEP หรือขอเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.5 รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ระยะครึ่ ง ปี ฯ
ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ระยะครึ่ ง ปี ฯ (ตุล าคม 2558 – มี น าคม 2559) ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร
1) การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย จากผลการประเมิ น ของหน่ วยงาน/
คณะกรรมการอื่น คณะกรรมการมีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
คณะได้ มี ค วามพยายามในการพัฒ นาการดาเนิน งานให้ ส อดรั บกั บ ข้อ เสนอแนะของ
กรรมการที่เกี่ยวข้องพอสมควร แต่บางเรื่องเป็นการให้เหตุผลในเชิงความคิดเห็น ยังไม่เป็นกระบวนการที่เป็น
ระบบ เช่น ในเรื่องจานวนนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา และมีอีกหลายประเด็นที่ยังมีลักษณะเป็นการชี้แจง
สาเหตุของจุดอ่อนที่คณะกรรมการได้ระบุไว้ คณะยังจาเป็นต้องมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
2) การสอบทานการบริห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการมี ความเห็ นและข้อ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
การด าเนิ น งานด้ านการบริ ห ารความเสี่ ย งของคณะอยู่ ในเกณฑ์ ที่น่ าพอใจ คณะควร
ดาเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกากับติดตาม เพื่อสนับสนุนให้ผลการบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะ

ส่วนที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
1) ผลสั มฤทธิ์การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย คณะกรรมการมี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
คณะต้องเร่งดาเนินกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการซึ่งยังมีสัดส่วนที่สูง (ร้อยละ 57) โดยเร็ว
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 6 ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และยัง มีกิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการอีก
เป็นจานวนมาก
2) จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการมี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
แม้ว่าการดาเนินงานตามตัวชี้วัดจะยังไม่แล้วเสร็จถึงร้อยละ 73.21 แต่ผลการดาเนินงาน
ของคณะในรอบครึ่งปี แรกสามารถบรรลุเป้าหมายถึงร้อยละ 55 เป็นเรื่องที่ดี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่อง
เป้าหมายของการบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละตัวชี้วัด พยายามกาหนดเป้าหมายให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น จะช่วย
ให้การพัฒนาคณะมีอัตราเร่งเพิ่มมากขึ้น
3) การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี คณะกรรมการมีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
การบริหารงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการดาเนินกิจกรรมซึ่งยังล่าช้าอยู่
คณะต้องเร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ในครึ่งปีแรก มีการใช้งบประมาณไปเพียงร้อยละ 32
1.6 รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการติ ด ตามผลการใช้ ง บประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางภั ค จิ ร า แท่ น ทอง หั ว หน้ า ส านั ก งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ชี้ แ จงที่ ป ระชุ ม
ปีงบประมาณ 2558 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,289,910 บาท มีการดาเนินโครงการ แล้ว
เสร็จ 151 โครงการ ผลการดาเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.7 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง รายงานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะเร่งดาเนินการจัดโครงการและเบิกจ่ายให้ทัน
กาหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ วันที่15 สิงหาคม 2559 เหลือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร
หมายเลข 7 – 7.18
1.8 รายงานผลการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ ง ที่ ประชุม ทราบถึ ง รายงานผลการปรั บปรุ งการด าเนิ นงานของ
หลั กสู ตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557 โดยคณะฯได้ดาเนินการ
พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รทั้ ง หมด 12 หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ รายงานผลการปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2557
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2559 วั นพุธ ที่
27 กรกฎาคม 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2559 วั น พุ ธ ที่
27 กรกฎาคม 2559 โดยมีการแก้ไข เอกสารหมายเลข 8.3 ดังนี้
ย่อหน้าที่ 6 เดิม T – scor แก้ไขเป็น T – scoer
ย่ อหน้ าที่ 8 เดิม ในการส่ งผลการเรียนครั้งต่อไปของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิ ศอมรรั ฐ
ต้องผ่านการทวนสอบของคณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา
แก้ไขเป็น ในการส่งผลการเรียนครั้งต่อไปของอาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการทวนสอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกรายวิชา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจัดทา มคอ.3
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมว่า งานวิชาการได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่ว ไป เมื่อวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 10/702 เพื่อให้การจัดทา มคอ. 3 มีแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ตารางสรุปตัวบ่งชี้ (KPI) ตัวชี้วัดกิจกรรมและค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ ป ระชุม แจ้ ง ที่ป ระชุม พิ จารณา ตารางสรุ ปตัว บ่ง ชี้ (KPI) ตัว ชี้วั ดกิจ กรรมและ
ค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนมิถุนายน 2559) โดยมุ่งประเด็น คือ
การสรุปตัวบ่งชี้ตาม ตัวชี้วัดกิจกรรมว่าคณะได้ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติมใน
เอกสารหมายเลข 9 – 9.30
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิ ชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559 โดยปีงบประมาณ 2559 คณะจัดทาแผนบริการ
วิชาการสังคมไว้ และปีงบประมาณ 2560 ต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
มติที่ประชุม มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการดาเนินการตามความสาเร็จของตัว บ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ
แก่สังคมได้เพียง 2 ตัวบ่งชี้ คือ ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 และผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้

ประโยชน์ ร้อยละ 80 สาหรับ 2 ตัวบ่งชี้ ที่ยังไม่มีการดาเนินการ คือ ผู้รับบริการพึงพอใจในกระบวนการ
ให้บริการ ร้อยละ 80 และผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80 ดังนั้นจึงทาให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของคณะมนุษย์ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน
2) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ควรเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ด้วย จะทาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้นาความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.3 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้า น
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
1) คณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ครบทุกประเด็น คือ นักศึกษาสามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจากการ
แสดงทางศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการความรู้ระหว่างการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
นักศึกษาเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90 และผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
4.4 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2559-2563
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2559-2563 มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของยุทธศาสตร์คณะในปีงบประมาณ 2559 เพื่อมาจัดทา
งบประมาณปี 2560
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
พ.ศ. 2559-2563 โดยมีการแก้ไขให้เพิ่มแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วย
4.5 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุม แจ้ งที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางภัคจิ ร า แท่น ทอง แจ้ งที่ประชุมว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีงบประมาณแผ่ นดิน
6,920,770 บาท งบประมาณเงินรายได้ 2,599,760 บาท รวม 9,520,530 บาท
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ 2560 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการแก้ไขหน้า 6 เป็น 77 เรื่อง แก้ไขหน้า 7 เป็น 750 คน และแก้ไขหน้า 9
เป็น 1300 คน
4.6 ขอแจ้งการเปิดจัดการสอน ภาคพิเศษ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา บันทึกข้อความ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งฯ
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่ ดม.218/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งการเปิดจัดการสอน
ภาคพิเศษ ประจ าภาคเรี ยนที่ 1 ปี ก ารศึ กษา 2559 และแจ้ งที่ ประชุม ว่า หน่ว ยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ง ฯ

อ.เดิ มบางนางบวช จ.สุ พรรณบุรี จะขอเปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. โดยต้องมีการให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.7 ขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร รป.ม และ รป.ด.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ชี้แจงว่า หลักสูตร รป.ด. ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยได้พิจารณาจากอาจารย์ประจาคณะ และจัดทามา 2 ชุด เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาว่าคณะกรรมการชุดใดมีความเหมาะสม และจะนาเสนอสภาวิชาการ ทั้ง 2 ชุด เช่นกัน
เพื่อให้พิจารณาขอความเห็นชอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นาเข้ าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เทพสตรี
4.8 รายชื่อผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา รายชื่อผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา
ที่ 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 16 (เอกสารแทรก)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) รายชื่ อ และรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1/2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 28 รายวิชา ผู้สอน 85 คน
2) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ม จานวน 2 รายวิชา ผู้สอน 2 คน
3) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 7 รายวิชา ผู้สอน 5 คน
4) รายชื่อและรายวิชาที่สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 12 รายวิชา ผู้สอน 7 คน และมีการตั้ง
ข้อสังเกตว่ามีชั่วโมงสอนและบางรายวิชาสอนร่วมกัน
4.9 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของอาจารย์
ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 7 รายวิชา 13 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X (ขส)
จานวน 9 รายวิชา 21 คน
4.10 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. ดังนี้

1) อ.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเกรดนักศึกษา รายวิชา ศท 0033013
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา ศท 0033013 วิชา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นางสาวนายวิษณุ แตงอ่อน รหัส 57124010115 เกรด E
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 46 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 2/2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปด. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 8/2559
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม

นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

