รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.15 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
บริสุทธิ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
6. อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ผู้แทนคณาจารย์
7. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง ผู้แทนคณาจารย์
8. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ ผู้แทนคณาจารย์
9. นายพีระพงษ์
ศรีเหนี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ดร.สุรพล
เคยบรรจง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
12. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.กันยา กองสูงเนิน
2. นางมัทนา
ศุภนคร

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

ไปราชการ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปโครงการประจาเดือน มิถุนายน 2559 ประจาปีงบประมาณ 2559
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ป ระชุ มทราบถึง สรุป โครงการประจ าเดื อน มิถุ นายน 2559
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง ดังนี้

ลาดับที่ วัน เดือน ปี
โครงการ/กิจกรรม
1
6 – 8 มิ.ย. 59 การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนและทาผลงาน
วิชาการ
2
6 – 8 มิ.ย. 59 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
3
11 มิ.ย. 59 สานสัมพันธ์รับน้องส่งพี่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท จ.จันทบุรี อ.ชลิดา แสนวิเศษ
เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ท จ.จันทบุรี อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
หอประชุม 1

อ.วันวิสา แย้มกระจ่าง

4
5
6
7
8

13-16 มิ.ย. 59 อบรมภาษาอาเซียน
22 – 23 มิ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
WE ARE TRU ปีการศึกษา 2559
27 – 28 มิ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่
WE ARE TRU ปีการศึกษา 2559
29 มิ.ย. 59 เสวนาและการประกวดแข่งขันความรู้อาเซียน
29 -30 มิ.ย. 59 อาเซียนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมอาจารย์
และนักศึกษาอาเซียน

อาคาร 16 ห้อง 16/406
อาคาร 90 ปี ชั้น 3 19/301
อาคาร 90 ปี ชั้น 3 19/301
ตึก 20 ปี ห้องประชุมชั้น 10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตึก 20 ปี ห้องประชุมชั้น 10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.สุวรรณา พันแสง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ม.ราชภัฏเทพสตรี
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ม.ราชภัฏเทพสตรี
อ.ชลิดา แสนวิเศษ
ดร.เกรียงไกร ใยคง

1.2 โครงการเตรียมความพร้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง กาหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและการ
อยู่ ร่ ว มกัน อย่ างมีคุณภาพในประชาคมอาเซียน วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้ อ งประชุมชั้น 10 อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเทพสตรี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
และบรรยายพิเศษโดยรองอธิบดีกรมอาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลพบุรี และนักศึกษาภาค กศ.บป.
1.3 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน (ชมเมืองลพบุรี)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง กาหนดการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน
(ชมเมืองลพบุรี) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ สานักศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 ม.ราชภัฏเทพสตรี โ ด ย ค ณ ะ
มนุ ษยศาสตร์ฯ มีโอกาสต้อนรั บมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ต่างๆ และมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีมารา ประเทศ
มาเลเซีย ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์นานาชาติ
1.4 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและประเทศในอาเซียน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง กาหนดการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและ
ประเทศในอาเซียน วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม 1 ม.ราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้น
ไป มีการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต่างๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา
ประเทศมาเลเซีย ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน

1.5 โครงการการประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ
ประธานที่ป ระชุม แจ้งที่ประชุมทราบถึง กาหนดการโครงการการประกวดสุนทรพจน์
นานาชาติ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเทพสตรี
มีพิธีเปิดงานโดย ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา ที่ปรึกษาอธิการบดี
1.6 ประกาศฯ เรื่องกาหนดปฏิทินการดาเนินการเพื่อขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน
ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง ประกาศฯ เรื่องกาหนดปฏิทินการดาเนินการเพื่อ
ขอโอนและเทีย บโอนผลการเรี ย นตามหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ดังนี้
1 – 30 ส.ค. 2559 นักศึกษายื่นคาร้องตามแบบฟอร์มขอโอน/เทียบโอนผลการเรียน
พร้อมหลักฐานที่คณะฯ/ศูนย์การศึกษาที่เข้าศึกษา หลังจากขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
1 – 9 ก.ย. 2559 คณะรวบรวมคาร้องขอโอน/เทียบโอน ทั้งที่คณะ และศูนย์
การศึกษาส่งให้คณะกรรมการพิจารณาโอน/เทียบโอนของแต่ละ
สาขาวิชาเพื่อพิจารณา
12 – 30 ก.ย. 2559 คณะกรรมการพิจารณาโอน/เทียบโอนพิจารณาการขอโอน/เทียบ
โอนจากหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯกาหนด
และแจ้งผลที่คณะ
3 – 21 ต.ค. 2559 คณะ ประกาศแจ้งผลการโอน/เทียบโอน ให้นักศึกษาทราบ และ
ส่งผลพร้อมหลักฐานไปที่กองบริการการศึกษา
25 – 31 ต.ค. 2559 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
1 – 18 พ.ย. 2559 กองบริการการศึกษาบันทึกผลการโอน/เทียบโอน
1.7 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสานักงานประสานงานบัณฑิตฯ
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559 มีนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต จบการศึกษา จานวน 25 คน
1.8 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 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 มิถุนายน 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แ จงที่ประชุมว่า รายงานการจัด
โครงการงบประมาณปี 2559 นี้ จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 งบประมาณที่มีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
คือ งบประมาณแผ่นดิน โดยให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในการประชุม
หัวหน้าสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 8 – 8.15
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2559 วั น พุธ ที่
25 พฤษภาคม 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2559 วั น พุ ธ ที่
25 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1 ติดตามการชี้แจงผลการเรียนรายวิชา รศ 2208605 ผู้สอน ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งผลการติดตามการขอชี้แจงผลการเรียน รายวิชา รศ 2208605
การบริ ห ารการคลั ง และการงบประมาณ ผู้ ส อน ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชั ย เลิ ศอมรรั ฐ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
572970704 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.2) โดย มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้รอหลักฐานที่ทางคณะ
มนุษยศาสตร์ฯได้ขอไป คือ ข้อสอบและผลคะแนน แล้วนาเข้าที่ประชุมกรรมการคณะในครั้งที่ 6/2559 วันที่
22 มิถุนายน 2559
ประธานในที่ประชุมเสนอว่าเรื่องนี้เป็นวาระสืบเนื่องมา 2 ครั้งแล้ว คณะได้ติดตามแต่ ผศ.ดร.
จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่ส่งหลักฐานมาให้ จะขอมติที่ประชุมว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป
นายพีระพงษ์ ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า อาจมีการประเมินผลการเรียนแบบ
T-scor ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในครั้งที่ 2
ดร.สุรพล เคยบรรจง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า เรื่องนี้ควรมีการแก้ไขแบบเป็นที่น่า
พอใจทั้ง 2 ฝ่าย
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติ ผลการเรียนรายวิชา รศ 2208605 การบริหารการคลังและ
การงบประมาณ โดยมีเงื่อนไข เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ไม่ได้ส่งหลักฐานตามที่คณะ
ร้องขอ แต่ที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และมีการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการว่า
ในการส่ งผลการเรี ย นครั้ งต่ อ ไปของ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชั ย เลิ ศอมรรั ฐ ต้ องผ่ านการทวนสอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการ
เรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา 17 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด
X (ขส) จานวน 18 รายวิชา38 คน
4.2 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการ
เรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ดังนี้
1) ผศ.เพชรรั ตน์ บริ สุ ทธิ์ ขอแก้ เ กรดนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า ศท 0022011 วิ ช า การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการรายวิ ช า ศท 0022011 วิ ชา การรู้
สารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นางสาวปุญญิศา แดงงาม รหัส 55194690101 เกรด D+

2) อ.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง ขอเปลี่ ยนแปลงเกรดนักศึกษารายวิช า ศท 0033014 วิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการรายวิ ช า ศท 0033014 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นางสาวสุกัญญา อยู่บุรี รหัส 58134060148
เกรด X และ นางสาวชไมพร ราชกรม รหัส 58134060149 เกรด C
3) อ.วิ ภาศิ ริ แจ้ งแสงทอง ขอส่ ง ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษารายวิ ช า ศท 0033013 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการรายวิ ช า ศท 0033013 วิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของ นางสาวณัฐภัสสร ศิริวงษ์ รหัส 58274790136 เกรด D
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ 2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษา
ภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2557 และ2558 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 1/2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
3) ผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคการศึ กษาที่ 1/2557 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
5) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวน 131 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
6) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
8) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 13 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
10) ผลการเรีย นนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรี จานวน 19 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
11) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)

12) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
13) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2558 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารใบแทรก)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2559
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่า จะประชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ง ที่ 7/2559
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 ศิษย์เก่าภาษาไทยสร้างชื่อ
ประธานแจ้ง ที่ป ระชุม ว่ า มีศิษ ย์เ ก่า สาขาวิช าภาษาไทยเข้า ร่ว มแข่ง ขัน ประกวดร้อ ง
เพลงในรายการโทรทัศน์ ช่อง one ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเป็นกาลังใจให้กับ นายอิทธิพงษ์ พักเสียงดี
5.3 งาน 2 ทศวรรษ รปศ.
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมงาน
2 ทศวรรษ รปศ. ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการสาขา รปศ.ตั้งแต่
พ.ศ.2539 ถึงปัจจุบัน การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขา รปศ. และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าในวันที่ 29
กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

