รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2557
วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.40 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. อาจารย์ญาณเทพ
4. ดร.วราภรณ์
5. อาจารย์เสน่ห์
6. อาจารย์ชลิดา
7. นางมัทนา
8. นายวิบูลย์
9. ดร.สุรพล
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
อารมย์อุ่น
ทรัพย์รวงทอง
เทียมดี
แสนวิเศษ
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.สุวรรณา
2. อาจารย์ศศิวิมล
3. อาจารย์ชุติมา

พันแสง
สุทธิสาร
ธนูธรรมทัศน์

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.40น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิ จกรรมต่ าง ๆ ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ระหว่ างเดื อนกรกฎาคม –
เดือนสิงหาคม 2557
ประธานที่ประชุม แจ้ง ที่ประชุม รายละเอียด กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2557 ดังนี้
1) วัน ที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2557 พิ ธีซ้ อมรั บพระราชทานปริญญาบั ตร ประจาปี
การศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรี
2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2556
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
3) วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ฯเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคการศึกษาที่1/2557 ณ ห้อง 2/207 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4) วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5) วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ค่าย มนส.จิตอาสาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง อ.เมือง
จ.ลพบุรี
6) วันที่ 13 – 15 สิ งหาคม 2557 ศึกษาดูงานและทาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Institute of
Technology of Cambodia
7) วั นที่ 14 สิ งหาคม 2557 สอบวั ดความรู้ ภาษาอั งกฤษนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 1 ณ หอประชุ ม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8) วันที่ 18 – 19, 21 – 22 สิงหาคม 2557 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยกระบวนการ PDCA และกระบวนการมีส่วนร่วม ณ โรงแรม
แมนดาริน จ.นครราชสีมา
9) วันที่ 22 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม
Open House ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10) วันที่ 18 สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557
11) วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น
12) วันที่ 28 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย ณ หอประชุม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2557 วั นพุธ ที่
16 กรกฏาคม 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2557 วั น พุ ธ ที่
16 กรกฎาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุ ปรายงานการเบิ ก – จ่ าย เงิน ประจ าปี 2557 ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียด สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี
2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่ง
ขณะนี้คณะฯกาลังเร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้ทันกาหนดเวลา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
นางภั ค จิ ร า แท่ น ทอง หั ว หน้ า ส านั ก งานคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ แจ้ ง รายการกั น เงิ น
ปีงบประมาณ 2557 จานวน 12 โครงการ ซึ่งจะต้องดาเนินกิจกรรมให้แล้ว เสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 และต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม

พ.ศ. 2557 ส่วนสาขาวิชาใดมีกิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ ต้องแจ้งคณะฯ เพื่อทารายการกันเงินงบประมาณ
เพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถทาการเบิก – จ่าย ได้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานงบประมาณคงเหลื อ ประจ าปี 2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557
4.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา
ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายละเอี ย ดการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ประธานที่ ประชุ มแจ้ งที่ ประชุ มว่ า หลั กสู ตรแต่ ละหลั กสู ตรจะแบ่ งเป็ น 1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาอย่างน้อย 3คน 2) อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมี 5 คน
โดย ลาดับที่ 1 – 3 เป็นรายชื่อมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และลาดับที่ 4 – 5 เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ และอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์

นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์

นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3179900003717

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม.
Certificate

Certificate
ศศ.บ.
3120200497522
ผู้ช่วย
อ.ม.
ศาสตราจารย์ ป.บัณฑิต
Certificate
ศศ.บ.
3120200497522 อาจารย์ M.A.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ญี่ปุ่นศึกษา
Japanese Language
Japanese
Teaching
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น
วิชาชีพครู
Japanese Teaching
ภาษาญี่ปุ่น
AppliedJapanese
Linguistics
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ม.ธรรมศาสตร์
Tokyo Foreign Language University

พ.ศ./
ค.ศ.
2546
1995

The Japan Foundation
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
The Japan Foundation
ม.ธรรมศาสตร์
MonashUniversity,Australia

1989
2530
2545
2551
1998
2537
2553

ม.อัสสัมชัญ

2548

สถาบัน

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID

ตาแหน่ง

นางสาวชุติมา ธนูธรรมทัศน์ 3179900003717

อาจารย์

นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ 3120200497522

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ -สกุล

คุณวุฒิ
ระดับ
การศึกษา
ศศ.ม.

สาขาวิชา
ญี่ปุ่นศึกษา
(ม.ธรรมศาสตร์)
Certificate Japanese Language
(Tokyo Foreign Language University)
Certificate Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ศศ.บ.
ภาษาญี่ปุ่น
(ม.ธรรมศาสตร์)
อ.ม.
ภาษาและวรรณคดีญี่ ปุ่น(จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
Certificate Japanese Teaching
(The Japan Foundation)
ศศ.บ.
ภาษาญี่ปุ่น
(ม.ธรรมศาสตร์)

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา
2555
24

2556
24

2557
24

2558
24

24

24

24

24

นางชญานุตม์ บุญพระเกศ

3120200497522

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.

Mr.Ryota Wakasone
นายอภิชาต เกิดทวี

TG 5372458

อาจารย์

1159900086942

อาจารย์

M.A.
B.A.
ศศ.ม.
ศศ.บ.

Applied Japanese Linguistics
(Monash University,Australia)
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
(ม.อัสสัมชัญ)

-

-

24

24

Japanese History (Hosei University)
Japanese History (Hosei University)
การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
ภาษาญี่ปุ่น
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

-

-

24

24

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) เดิมมี
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร 5 คน แต่ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น 3 คน เนื่ อ งจาก อาจารย์ อี ก 2 ท่ า นต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดใหม่ และอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

หมายเลขประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ

1160102223424

อาจารย์

ค.ม.
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.แม่ฟ้าหลวง

2556
2554

นางรุ่งทิวา เกตุมาก

3160100230257

อาจารย์

นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร

3160100089511

อาจารย์

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
Language and
culture Training
ศศ.ม.
ค.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
Sam Houston State
University, USA
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี

2553
2553
2547
2556

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

2554
2544

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
1160102223424

คุณวุฒิ

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
ค.ม.
ศศ.บ.

นางรุ่งทิวา เกตุมาก

3160100230257

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

ตาแหน่ง

อาจารย์

ศศ.ม.
ปบัณฑิต.

สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ
(ม.แม่ฟ้าหลวง)
การสอนภาษาอังกฤษ
(ม.รามคาแหง)
วิชาชีพ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)

2555

2556

2557

2558

-

24

24

24

-

-

24

24

ศศ.บ.

นางสาวศศิวิมล สุทธิสาร

3160100089511

นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง

3160101064768

นายพงษ์เทพ ไทยฉาย

1160100282617

ภาษาอังกฤษ
(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์ Language and ภาษาอังกฤษ
culture Training (Sam Houston State University, USA)
ศศ.ม.
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
(ม.รามคาแหง)
คบ.
ภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
อาจารย์ ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
(ม.นเรศวร)
ป.บัณฑิต
วิชาชีพ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ศศบ..
ภาษาอังกฤษ
(ม.ทักษิณ)
อาจารย์ ศศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
(กาลังศึกษา)
(ม.ธรรมศาสตร์)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ต่อไป
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดใหม่ และอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

นางสาธิตา สังข์พงษ์

3659900185217

อาจารย์

นางสาวพิจิตรา พาณิชย์กุล

3160190004944

อาจารย์

นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง

3509901234301

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ป.บัณฑิต
ศศ.ม.
ศศ.บ.
ป.บัณฑิต
อ.ม.
ศศ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Language and
culture
Training
ป.บัณฑิต
ศศ.ม.
ศศ.บ.

สถาบัน

พ.ศ.

วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.หอการค้าไทย

2552
2542

ม.เชียงใหม่
ม.ราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2535
2551
2547
2545

ภาษาอังกฤษ

Sam Houston State
University, USA

2556

วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.นเรศวร
ม.โยนก

2552
2551
2546

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางสาธิตา สังข์พงษ์

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
3659900185217

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง
อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
ป.บัณฑิต

2555

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา
2556
2557

2558

สาขาวิชา
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

ศศ.ม.
ศศ.บ.
นางสาวพิจิตรา พาณิชย์กุล

3160190004944

อาจารย์

ป.บัณฑิต
อ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
เทคโนโลยี
(ม.หอการค้าไทย)
ภาษาอังกฤษ
(ม.เชียงใหม่)
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ1)
(สถาบันราชภัฏเทพสตรี)

24

24

24

24

24

24

24

24

-

24

24

24

-

12

24

24

ตาราง (ต่อ)
นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง

3509901234301

อาจารย์

Language
and culture
Training
ป.บัณฑิต
ศศ.ม.
ศศ.บ.

นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล

116010015
0389

อาจารย์

อ.ม.
ศศ.บ.

Mr.Pierre Bruneau

WL 977271

อาจารย์

B.A.

ภาษาอังกฤษ
(Sam Houston State
University, USA)
วิชาชีพครู
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
ภาษาอังกฤษ
(ม.นเรศวร)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(ม.โยนก)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ฝรั่งเศส
(วิชาโทภาษาอังกฤษ)
(ม.ธรรมศาสตร์)
Intercultural Religious
Studies
(Trinity Western University)

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั กสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และนาเสนอที่ประชุมสภาวิช าการมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เทพสตรีต่อไป
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่ และอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ดังนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ –สกุล

นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์
Mr.Patrick Duclou

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

5141600001106

อาจารย์

ระดับ
การศึกษา

Language and
culture Training
ศศ.ม.
ศศ.บ.
3160100669011
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ M.A.
ค.บ.
08CF82435
อาจารย์
M.A.

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

ภาษาอังกฤษ

Sam Houston State University, USA

2556

ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
Reading
TESL
ภาษาอังกฤษ
English Literature

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
Texas Woman’s University
Westchester State College
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Université François Rabelais

2552
2547
2533
2525
2521
2522

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
ชื่อ -สกุล
นางสาวพิมพ์ระวี เรืองวัฒกี

เลขประจาตัว
ประชาชน /
Passport ID
5141600001106

ตาแหน่ง
อาจารย์

ระดับ
การศึกษา
Language and
culture Training
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์

3160100669011

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.A
ค.บ.

Mr.Patrick Duclou

08CF82435

อาจารย์

M.A.
B.A.

นางสาวสุวรรณา พันแสง

Mr.James Pridmore

3101500703200

462371035

ภาระการสอนชม. /
ปีการศึกษา

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ศศ.ม.
อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
B.A.

สาขาวิชา

2555

2556

2557

2558

ภาษาอังกฤษ
(Sam Houston State
University, USA)
ภาษาศาสตร์
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ภาษาอังกฤษ
(ม.ราชภัฏเทพสตรี)
Reading
(Texas Woman’s University)
TESL
(Westchester State College)
ภาษาอังกฤษ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
English
(Université Francois Rabelais)
English
(University of Tours)
การสอน
ภาษาฝรั่งเศส
(ม.เกษตรศาสตร์)
ภาษาฝรั่งเศส
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Politics
Philosophy
& Economics
(University of Essex)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ) และน าเสนอที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป
5) สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต ) ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
โดยศูน ย์การศึกษาฯอ.เดิมบางนางบวช ตรวจสอบความเรียบร้อยของสัญญาจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่าน ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ให้เรียบร้อย ก่อนนาเอกสารส่งมหาวิทยาลัย
4.3 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดศักยภาพอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกศิลปกรรม จาก ม.ราชภัฏเทพสตรี และกาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขณะนี้กาลังทาปริญญานิพนธ์ สอนรายวิชา ศท 0022013
ภาคเรียน

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้สอน

ชีวิตกับสุนทรียภาพ และ ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชีวิตร่วมสมัย
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดศักยภาพอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาภาค
ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 /2557 นางสาวชนิศา นิ่มสะอาด สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโท ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ จาก ม.ราชภัฏเทพสตรี และ
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
สอนรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ นายณฤทธิ์ ประจงแต่ง เป็นผู้สอนรายวิชา ศท
0022013 ชีวิตกับสุนทรียภาพ และ ศท 0022014 ศิลปะเพื่อชี วิตร่วมสมัย และนางสาวชนิศา นิ่มสะอาด
เป็นผู้สอนรายวิชา ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
4.4 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาค กศ.บป. และ
ภาคปกติ ศูนย์การศึกษาอาเภอเดิมบางนางนวช ม.ราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้สอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รป.บ. 4 ปี) ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1/2557
มติที่ประชุม เห็นชอบอาจารย์ผู้สอนศูนย์การศึกษาอาเภอเดิมบางนางนวช ม.ราชภัฏ
เทพสตรี ดังนี้
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557
ภาคเรียน
1/2557

กลุ่มวิชา
วิชาศึกษา
ทั่วไป
เอกบังคับ

รหัสวิชา
ศท 0022016

ชื่อวิชา
คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต

น(ท-ป)
3(3-0-6)

ผู้สอน
ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์

ศท 0033015
ศท 0011011

การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน

3(3-0-6)
3(3-0-6)

อ.จิตราพร งามเนตร
ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร

รศ 2208102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3(3-0-6)

อ.อังคณา อุดมพันธ์

รศ 2208103

การเมืองการปกครองของไทย

3(3-0-6)

ผศ.ประสาร พวงพันธ์บุตร

รวมหน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1/2557

15

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557

1/2557

ศท มนุษย์
ศท สังคม
ศท ภาษาอังกฤษ
ศท คณิตศาสตร์
รศ เอกบังคบ
ศท มนุษย์

ศท 0022011
ศท 0011011
ศท 0033013
ศท 0044017
รศ 2208101
ศท 0022016

การรู้สารสนเทศ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์ทั่วไป
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
คุณธรรมและจริยธรรมกับชีวิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

อ.พันธ์ศักดิ์ พี่งงาม
ผศ.วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร
อ.จิตราพร งามเนตร
อ.สุดาภรณ์ ภู่แพร
อ.อังคณา อุดมพันธ์
ผศ.สุนทร หิรัญวงษ์

4.5 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ มพิ จารณาผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคฤดู ร้ อน
ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาภาคภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
อ.มัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาค กศ.บป.
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 84 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 7 รายวิชา
3) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอตาคลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
4) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอชัยบาดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
5) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอบางระจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 9 รายวิชา
6) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้ อ น ปี ก ารศึ กษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา
7) ผลการเรี ย นนั ก ศึกษา รปด. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา
8) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
11) ผลการเรี ย นนั กศึ กษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้ อน ปีก ารศึก ษา 2555 ศูน ย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
12) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 8 รายวิชา

4.6 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ดังนี้
1) อ.พิธพร ไทยภู มิ ขอแก้ ไ ขผลการเรี ย นของนั ก ศึ กษา รายวิช า นศ 2201203
กฎหมายอาญา 2 ภาคความผิด ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 27
2) ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ศท 0022015
ความจริงของชีวิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 28
3) ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ ขอแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ที่มีผลการเรียนเป็น X
ของนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ อ.ตาคลี ภาคการศึกษาที่ 2/2553, 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนการ ดังนี้
1) ร.ต.ต.สมควร เล่าชู รหัส 56254750235 รายวิชา กฏหมายอาณา 2 ภาคความผิด
ผลการเรียนจาก X เป็น W
2) พ.อ.ท.สฤษดิ์ วิศ ววิ สุ ท ธิ์ รหั ส 55294690276 รายวิช า ความจริ ง ของชี วิ ต
ผลการเรียนจาก X เป็น E
3) นายประจักษ์ ตัณฑพาทย์ รหัส 54272790547 รายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสารผลการเรียนจาก X เป็น E
4) นายไววิทย์ ศรีสวัสดิ์ รหัส 53274790205 รายวิชา กฎหมายกับชีวิต ผลการ
เรียนจาก X เป็น E
5) นายฐาปกรณ์ แป้นโพธิ์ รหัส 55294690259 รายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย ผลการเรียนจาก X เป็น E
6) จ.ต.พงศธร ฉ่าวัฒ น์ รหั ส 55294690289 รายวิช า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายผลการเรียนจาก X เป็น E
7) นายธนธรณ์ เพียโพธิ์ รหัส 55294693000 รายวิชา ภาวะความเป็นผู้นา ผลการ
เรียนจาก X เป็น E
8) จ.ต.ศุ ภ ณั ฐ ธรรมเกสร รหั ส 55294690285 รายวิ ช า ภาวะความเป็ นผู้ น า
ผลการเรียนจาก X เป็น E
9) จ.ต.พงศธร ฉ่าวัฒน์ รหัส 55294690289 รายวิชา ภาวะความเป็นผู้นา ผลการ
เรียนจาก X เป็น E
10) จ.ต.นคเรศ นกแก้ว รหั ส 55294690209 รายวิช า สถานการณ์ โ ลกปัจจุบัน
ผลการเรียนจาก X เป็น E
11) จ.ต.ศุภณัฐ ธรรมเกสร รหัส 55294690285 รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผลการเรียนจาก X เป็น E
12) นายกฤช เจริญจิตร์ รหัส 54274980115 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ
เรียน ผลการเรียนจาก X เป็น E
13) น.ส.นุจรินทร์ งามสนอง รหัส 56274790348 รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผลการเรียนจาก X เป็น E
14) น.ส.เมธินี พึ่งครุฑ รหัส 56274790344 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผลการเรียนจาก X เป็น E

4.7 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร) ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 30 - 58
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน12 รายวิชา 34 คน อนุมัติการแก้ไข
ผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 15 รายวิชา 23 คน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 9/2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

