รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 12/2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.15 – 15.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
ผู้แทนคณาจารย์
7. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
8. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางมัทนา
ศุภนคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
11. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์สุธินี
2. อาจารย์ญาณเทพ
3. ดร.สุรพล
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วงศ์วัฒนานุกุล ลากิจ
อารมย์อุ่น
ติดภารกิจ
เคยบรรจง
ติดภารกิจ

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจาปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปโครงการประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสรุปดังนี้

ลาดับที่

วัน เดือน ปี

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

1

1 พ.ย.59

โครงการ รปบ. บริการวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

2

2 พ.ย. 59

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 16 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ.อภิชาติ เกิดทวี

3

9-10 พ.ย. 59

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

4

10-11 พ.ย. 59

สัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ.นิเวศ เผื่อนทิม

5

11 พ.ย. 59

โครงการบริการวิชาการสืบสานโครงการพระราชดาริ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.บางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง

อ.ชลิดา แสนวิเศษ

แหล่งโบราณคณีบ้านโป่งมะนาว อ. พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี

ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

6

12 พ.ย. - 24 ธ.ค. 59 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้นาท่องเที่ยวท้องถิ่น

7

14-16 พ.ย. 59

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแลกเปลีย่ นเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาราประเทศมาเลเซีย

อ.ชลิดา แสนวิเศษ

8

21-27 พ.ย. 59

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแลกเปลีย่ นเรียนรู้

Facuity of teacher training and Education Sebelas
Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย

อ.ชลิดา แสนวิเศษ

9

29 พ.ย. 59

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

1.2 ตารางประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ตารางประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2560 ดังนี้
ที่
กาหนดวันประชุม
สถานที่
1
18 มกราคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
2
8 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุมยูงทอง
3
8 มีนาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
4
5 เมษายน 2560
ห้องประชุมยูงทอง
5
17 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
6
14 มิถุนายน 2560
ห้องประชุมยูงทอง
7
12 กรกฎาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
8
9 สิงหาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
9
13 กันยายน 2560
ห้องประชุมยูงทอง
10
11 ตุลาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
11
8 พฤศจิกายน 2560
ห้องประชุมยูงทอง
12
13 ธันวาคม 2560
ห้องประชุมยูงทอง
หมายเหตุ: กาหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เวลา
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.

.

1.3 คาสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
5899/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมสาขาวิชา
ดนตรีศึกษามีมติให้ อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา แทน อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น ที่ขอลาออก โดยอาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
1.4 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
นิติศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความฯ เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ม.ราชภัฏเทพสตรี และบันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาเสนอ
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงศักยภาพผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) และเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่
ประชุมยังไม่อนุมัติเนื่องจากยังมีการแก้ไขในส่วนของหลักสูตร และให้นาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
1.5 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน ม.ราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 14/2559

ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความฯ เรื่ อ งแจ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 14/2559 พิจารณาการจ้างผู้ปฏิบัติงาน
ที่มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ โดยที่ ประชุม มี มติ เห็ น ชอบการจ้ างผู้ ปฏิ บั ติง านที่ มี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์จานวน 1 ราย คือ อาจารย์ศราวุธ เสียงแจ่ม
1.6 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ของสาขาวิชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการใช้งบประมาณแล้ว
ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 และมีการกากับดูแลให้การใช้งบประมาณตรงตามไตรมาสที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารหมายเลข 4 – 4.16
1.7 งดรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิช าศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความฯ
ของสาขาวิชาศิลปกรรม (ศิลปะและการออกแบบ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ของด
รั บ นั กศึกษาในปี การศึกษา 2560 เนื่ องจาก สาขาวิช าศิล ปกรรม (ศิล ปะและการออกแบบ) จะปรับปรุง
หลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั้งหมดรวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้ว ย ส่ว นหลั กสู ตรภาษาอังกฤษ (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ) นั้น งดรับนักศึกษาเนื่องจากศัก ยภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ กาลังดาเนินการรับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติให้ตรง
ตามหลักสูตร
1.8 รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณ ฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558 โดย
หน่วยงานมีความพึงพอในบัณฑิตในเรื่องความซื่อสัตย์มากที่สุด รองลงมาเรื่องการพัฒนาตนเอง ปรับตัวได้
และค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 6 – 6.16
1.9 รายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ม.ราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง รายงานการรายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผล
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ราชภัฏ เทพสตรี ปีการศึกษา 2558 โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สรุปการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้ดังตารางนี้
สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา
นิติศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น

มีงานทา มีงานทาก่อนสาเร็จการศึกษา
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
21
87.50%
4
33.30%
6
100%

-

ไม่มีงานทา
ยังไม่ได้ทางานและยัง
กาลังศึกษาต่อ
ไม่ได้ศึกษาต่อ(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
3
12.50%
8
66.70%
-

รวม
(ร้อยละ)
24
4.90%
12
2.50%
6
1.20%

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

48
73.80%
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
17
77.30%
ภาษาอังกฤษ (ภอ.)
3
75.00%
ภาษาไทย
46
79.30%
รัฐประศาสนศาสตร์
39
52.70%
สังคมศึกษา
119
77.30%
ศิลปกรรม
9
90.00%
การปกครองท้องถิ่น
29
50.00%
รวม
341
70.00%

3
4.60%
1
1.70%
1
0.60%
5
1.00%

13
20.00%
5
22.70%
1
25.00%
10
17.20%
35
47.30%
34
22.10%
1
10.00%
29
50.00%
139
28.50%

1
1.50%
1
1.70%
2
0.40%

65
13.30%
22
4.50%
4
0.80%
58
11.90%
74
15.20%
154
31.60%
10
2.10%
58
11.90%
487
100%

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ประธานที่ป ระชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 วันพุธ ที่
2 พฤศจิกายน 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2559 วั น พุ ธ ที่
2 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดการเรียนสอนของ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การจัดการเรียนสอนของ ผศ.ดร.จอมชัย
เลิศอมรรัฐ และ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีการจั ดรายวิชาให้อาจารย์สังกัดคณะ
มนุ ษยศาสตร์ฯรั บ ผิดชอบการสอน แต่ที่งานวิช าการไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้ ทั้ง 2 ท่านนี้ เนื่องจาก
สาขาวิชาได้จัดรายวิชาให้อาจารย์ในสาขาเรียบร้อยแล้วและไม่มีวิชาให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่านรับผิดชอบ งาน
วิชาการได้สอบถามสาขาวิชาอื่นให้จัดผู้สอนก็ไม่มีรายวิชาที่สามารถจัดให้ได้ อีกทั้งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน มีปัญหา
ในเรื่องการไม่ส่ง มคอ. และการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดมาใน มคอ. ที่ประชุม
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาครั้งที่ 9/2559 จึงมีมติให้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไปพัฒนาตนเอง เช่น อบรม
พัฒนาด้านการจัดการเรียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้นาเรื่องนี้แจ้งมหาวิทยาลัยว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้น
และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาการแก้ปัญหาต่อไป
4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรภาษาจีน และ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2560
รองคณบดีฝ่ายวิช าการแจ้งที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรภาษาจีน และ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2560 โดยหลักสูตรภาษาจีนมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผนที่มีการฝึก
ประสบการณ์ วิช าชีพ และ แผนสหกิจ ศึกษา คือ มีแผนการเรียนแบบวิช าเอกเดี่ยว และวิช าเอกโท ส่ วน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นนั้น มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร โดย ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ กลับมาช่วย

เป็นศักยภาพสาขาวิชาหลังจากที่ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และปรับแผนการเรียน 2 แผน คือ แผนที่มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ แผนสหกิจศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข และนาส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
4.3 การเปลี่ ยนแปลงศั กยภาพอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรหลั กสู ตรภาษาจีน, หลั กสู ตร
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(ภาษาอังกฤษ)
รองคณบดีฝ่ ายวิช าการแจ้งที่ประชุมพิจารณา การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ ประจา
หลักสูตรภาษาจีน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมอนุมติให้ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจาหลักสูตร
ภาษาจีน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.), หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อ -สกุล
นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

ตาแหน่ง

3179900003XXX

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม.
Certificate
Certificate

นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

3120200497XXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศศ.บ.
อ.ม.
ป.บัณฑิต
Certificate

นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
Ms.Tomoka Nagase

นายอภิชาต เกิดทวี

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

3120200497XXX

อาจารย์

ศศ.บ.
M.A.

TR1303XXX

อาจารย์

ศศ.บ.
B.A.

1159900086XXX

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.

2555

2556

2557

2558

ญี่ปุ่นศึกษา (ม.ธรรมศาสตร์)
Japanese Language
(Tokyo Foreign Language University)
Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น (ม.ธรรมศาสตร์)
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น(จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
วิชาชีพครู (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ภาษาญี่ปุ่น
(ม.ธรรมศาสตร์)
Applied Japanese Linguistics
(Monash University, Australia)
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ม.อัสสัมชัญ)
Japanese
Language and Culture
(University of Toyama, Japan)

สาขาวิชา

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

24

24

-

-

-

-

การสือ่ สารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ภาษาญี่ปุ่น (ม.ราชภัฏเทพสตรี)

-

-

24

24

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ชื่อ -สกุล
นางกันยา กองสูงเนิน

ตาแหน่ง

3300900532043

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
Ed.D.
กศ.ม.
กศ.บ.

นายเกรียงไกร ใยคง

3160500055487

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

อาจารย์

Certificate:
Teacher
Consultant
ศศ.ด.
Postgraduate
Certificate(with
distinction)

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

Reading
(Sam Houston State University, USA)
ภาษาอังกฤษ(ม.มหาสารคาม)
ภาษาอังกฤษ
(ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม)
Writing Workshop
(Writing project of Sam Houston State
University, USA)
ภาษาอังกฤษศึกษา
(ม.เทคโนโลยีสรุ นารี)
TESOL
(University of Essex, UK)

24

24

24

24

24

24

24

24

นายสมชาย

วัชรปัญญาวงศ์

3169900236983

อาจารย์

ศศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ด.

ค.บ.
ค.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ(ม.ศรีนครินทรวิโรฒฯ)
ภาษาอังกฤษ (สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษศึกษา
(ม.เทคโนโลยีสรุ นารี)
ภาษาอังกฤษ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
การสอนภาษาอังกฤษ (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (ม.แม่ฟ้าหลวง)

ศศ.ม.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (ม.รามคาแหง)
ภาษาอังกฤษ ( สถาบันราชภัฏเทพสตรี)

ศศ.ม.
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ

1160102223424

อาจารย์

นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร

3160100089511

อาจารย์

24

24

24

24

-

24

24

24

24

24

24

24

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ชื่อ -สกุล
นางสาวรัชดา พงศ์ไพรรัตน์

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3100902073XXX

ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ด.
M.A.

นางสาธิตา สังข์พงษ์

นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

3659900185XXX

3160190004XXX

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
ศศ.ม.

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
อ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง

3160101064XXX

อาจารย์

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

นางจิตราพร งามเนตร

3170600151XXX

อาจารย์

ค.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Applied Linguistics
(University of Essex, UK)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (ม.ธรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี
(ม.หอการค้าไทย)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ(ม.เชียงใหม่)
ภาษาศาสตร์
(ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุ)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (ม.นเรศวร)
วิชาชีพครู(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ (ม.ทักษิณ)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

การสอนภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
วิชาชีพครู(ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ 1) (ม.ราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อ -สกุล
นางสาวสุธินี

วงศ์วัฒนานุกุล

ตาแหน่ง

3540200353438

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
M.A.
Certificate
ศศ.บ.

นางสาวภัทราพร โชคไพบูลย์

1609700008188

อาจารย์

M.A.

ป.บัณฑิต
Certificate
ศศ.บ.
นางสาวกวินกรณ์ ชัยเจริญ

1659900026279

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

Modern and Contemporary Chinese
Literature
(Huaqiao University)
Chinese as a Foreign Language
(Tianjin Normal University )
ภาษาจีน
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Modern and Contemporary Chinese
Literature
(Huaqiao University)วิชาชีพครู
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี)
Chinese as a Foreign Language
(Tianjin Normal University )
ภาษาจีน
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages
(Tianjin Normal University)
ภาษาจีน
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

นางสาวสุกญ
ั ญา ทองแห้ว

1539900120373

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ

Miss.Xu Jinmei

ชื่อ -สกุล

E43515710
เลขประจาตัวประชาชน /
Passport ID

อาจารย์

ตาแหน่ง

B.A.

นางสาวสุธินี วงศ์วัฒนานุกุล

3540200353438

อาจารย์

นางสาวภัทราพร โชคไพบูลย์

1609700008188

อาจารย์

นางสาวกวินกรณ์ ชัยเจริญ

1659900026279

อาจารย์

นางสาวสุกัญญา ทองแห้ว

1539900120373

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
M.A.
Certificate
ศศ.บ.
M.A.
ป.บัณฑิต
Certificate
ศศ.บ.
M.A.
ศศ.บ.
M.A.

E43515710

อาจารย์

ศศ.บ.
B.A.

Miss.Xu Jinmei

Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages
(Tianjin Normal University)
ภาษาจีน
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Teaching Chinese as a Foreigh Language
(Guilin University of Electronic
Technology)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
Modern and Contemporary Chinese Literature
Chinese as a Foreign Language
ภาษาจีน
Modern and Contemporary Chinese Literature
วิชาชีพครู
Chinese as a Foreign Language
ภาษาจีน
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
ภาษาจีน
Teaching Chinese
to Speakers of other Languages
ภาษาจีน
Teaching Chinese as a Foreigh Language

24

24

24

24

-

-

-

-

สถาบัน
Huaqiao University
Tianjin Normal University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Huaqiao University
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Tianjin Normal University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tianjin Normal University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Anhui Normal
University
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Guilin University of
Electronic Technology

พ.ศ./
ค.ศ.
2010
2006
2548
2011
2551
2006
2548
2012
2551
2012
2552
2016

4.4 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 15 รายวิชา 71 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 4 รายวิชา 7 คน
4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ 2559
รองคณบดี ฝ่ ายวิ ชาการ แจ้ งรายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2558 และ 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2558 และ2559 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 53 รายวิชา (เอกสารแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 2รายวิชา (เอกสารแทรก)
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 4 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งฯ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารแทรก)
4.6 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้
1) อาจารย์ วีรวิชญ์ บุญส่ ง ขออนุญาตปรับแก้ไขคะแนน รายวิช า สศ 2211401 วิช า
ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิชา รายวิชา สศ 2211401 วิชา
ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 คือ น.ส.ปภัสรา ศรีรงค์ รหัส 56115710155 เกรด C
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2560
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 1/2560
ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น ขอลาออกจากผู้แทนคณาจารย์กรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุม ว่า อาจาย์ญ าณเทพ อารมย์อุ่น ได้แ จ้ง ด้ว ยวาจาว่า มีค วาม
ประสงค์จะลาออกจากกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เนื่องจากมีภาระงานที่ต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จจานวนมาก ทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติว่า เมื่อคณะได้รับหนัง สือขอลาออกจาก อาจาย์ญาณเทพ
อารมณ์อุ่น เรีย บร้อ ยแล้ว ให้ดาเนิน การแต่ง ตั้งคณะกรรมการและดาเนิน การเลือ กตั้ง ผู้แ ทนคณาจารย์
แทนตาแหน่งที่ว่างทันที
5.3 กิจกรรมวันสถาปนา 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ศ ศิวิมล สุทธิส าร รองคณบดีฝ่า ยกิจการนัก ศึก ษา แจ้งที่ประชุ มว่า คณะจะ
จัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ
1) ร้องเพลงสถาบัน
2) ประกวดสุนทรพจน์
3) เสวานาวิชาการ
4) การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
โดยถ้ามีรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นจะแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

