รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2558
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
สุขเกษม
2. อาจารย์บุญสนอง เภาคา
3. ผศ.สุวรรณา
พันแสง
4. อาจารย์ศศิวิมล
สุทธิสาร
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
ผิวพรรณงาม
6. ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
7. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
8. อาจารย์เสน่ห์
เทียมดี
9. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
10. นางมัทนา
ศุภนคร
11. นายวิบูลย์
ศรีโสภณ
12. นางภัคจิรา
แท่นทอง
13. น.ส.ระวีวรรณ
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.สุรพล

ติดภารกิจ

เคยบรรจง

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กิจกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกันยายน 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เดือนกันยายน 2558
วันที่ 9 กันยายน 2558 โครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
ณ สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพลศึกษาอ่างทอง
วันที่10 กันยายน 2558 สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัด"งานร้อยใจคนดนตรี สืบสานประเพณี
ไหว้ครู 58" ณ หอประชุม 1
วั น ที่ 16 กั น ยายน 2558 สาขาวิ ช าภาษาไทยจั ดงานมุ ทิ ตาจิ ตคารวะแด่ ผศ.ส ารวม
วารายานนท์ ณ อาคาร 90 ปี ชั้น 5
วันที่ 16 กันยายน 2558 คณะฯจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุ ราชการอาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ณ สวนอาหารบัวหลวง จ.ลพบุรี
วันที่ 18 กันยายน 2558 ประชุมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่3/2558 ณ ห้องประชุมยูงทอง

ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมทางญี่ปุ่นในโครงการเรียนรู้อาเซียน กับ ม.วะคะยะมะ ประเทศญี่ปุ่น ณ
ม.ราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 21 กัน ยายน 2558 งานกิจการนักศึกษา นานักศึกษาเข้าร่วมงานวันเยาวชน
แห่งชาติ จ.ลพบุรี ปี 2558 ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี
วันที่ 21 กันยายน 2558 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 95 ปี ณ ม.ราชภัฏ
เทพสตรี
1.2 บันทึกข้อความฯ เรื่อง แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่องแจ้ง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลคะแนนรวม 4.2005
1.3 บันทึกข้อความฯ เรื่ อง ขอแจ้งคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึง บันทึกข้อความสานักงานมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขอแจ้งคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 (ปรับแก้ไขวิธีการคานวณใหม่) โดยแต่ละสาขาวิช ามีผลคะแนนเฉลี่ยรวม
ดังนี้
1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.73
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.74
3) สาขาวิชานิติศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.65
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คะแนนเฉลี่ยรวม
2.23
5) สาขาวิชาศิลปกรรม(ศิลปะและการออกแบบ) คะแนนเฉลี่ยรวม 2.64
6) สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.79
7) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.84
8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภอ.)
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.76
9) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.44
10) สาขาวิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.45
11) สาขาวิชาสังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.74
12) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวม
2.20
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวมมีค่าเฉลี่ยรวม 2.60 คะแนน
1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2557
รวมผลการประเมิน อยู่ในระดับ การดาเนินงานระดับพอใช้ = 2.73 โดยในแต่ละองค์ประกอบมีผลคะแนนดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
= 2.16 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
= 3.52 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

= 3.00 คะแนน
= 2.00 คะแนน
= 3.50 คะแนน

1.5 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระยะครึ่งปี ปีงบประมาณ 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ระยะครึ่งปี (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ส่ ว นที่ 1 ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร พบว่ า คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มี ก ารด าเนิ น งานตาม
ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประมาณผลการปฏิบัติงาน แต่ยังมีข้อเสนอแนะอีกจานวนหนึ่งที่
อยู่ในระหว่างดาเนินการ บางเรื่องคณะยังดาเนินการไม่เพียงพอ เช่น การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ การใช้
งบประมาณรายจ่าย ยังต้องดาเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องต่อไป
ส่วนที่ 2 ด้านการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการคณะ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับพอใช้ มีความล่าช้าบางกิจกรรม ต้องมีการกากับสนับสนุนการดาเนินงานอย่างจริงจัง มีการวางแผนและ
ประสานงานการทางานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผลสูงสุด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 8/2558 วั นพุธ ที่
19 สิงหาคม 2558
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558 วั น พุ ธ ที่
19 สิงหาคม 2558 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558ฯ ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558 โดยงบประมาณในส่วน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เหลือจะจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามสาขาวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณคงเหลือ
72,563.16 บาท
2) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
4) สาขาวิชานิติศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
5) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
39
บาท
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
7) สาขาวิชาสังคมศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท
8) สาขาวิชาภาษาไทย
งบประมาณคงเหลือ
0
บาท

9) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
0
10) ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
100
11) สาขาวิชาภาษาจีน
งบประมาณคงเหลือ
0
12) งานกิจการนักศึกษา
งบประมาณคงเหลือ
0
13) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณคงเหลือ 0
14) สาขาวิชาศิลปกรรม
งบประมาณคงเหลือ
0
15) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณคงเหลือ
0
16) ภาควิชามนุษยศาสตร์
งบประมาณคงเหลือ
6,140
17) งานวิชาการ
งบประมาณคงเหลือ
10,810

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.2 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาบั น ทึ ก ข้ อ ความสาขาวิ ช าภาษาจี น คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร ลาดับที่ 5 เนื่องจาก Miss Yang Junjie ได้กลับประเทศเพราะปฏิบัติงานมาครบตามสัญญาจ้าง
สาขาวิชาภาษาจีนจึงได้รับอาจารย์เพื่อทดแทนคือ Miss Xie Jing ดังตารางนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิม
เลข
คุณวุฒิ
ชื่อ -สกุล
ประจาตัว ตาแหน่ง
ประชาชน /
ระดับ
สาขาวิชา
Passport ID
การศึกษา
น.ส.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล 3540200353438 อาจารย์
M.A. Modern and Contemporary
Chinese Literature
(Huaqiao University)
Certificate Chinese as a Foreign Language
(Tianjin Normal University )
ศศ.บ. ภาษาจีน (ม.นเรศวร)
น.ส.ภัทราพร โชคไพบูลย์ 1609700008188 อาจารย์
M.A. Modern and ContemporaryChinese
Literature (Huaqiao University)
ประกาศ วิชาชีพครู (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
นียบัตรบัณฑิต
Certificate Chinese as a Foreign Language
ศศ.บ. (Tianjin Normal University )
ภาษาจีน(ม.นเรศวร)
น.ส.กวินกรณ์ ชัยเจริญ 1659900026279 อาจารย์ M.A.
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
(Tianjin Normal University)
ศศ.บ
ภาษาจีน (ม.นเรศวร)
น.ส.สุกัญญา ทองแห้ว 1539900120373 อาจารย์ M.A.
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
(Tianjin Normal University)
ศศ.บ
ภาษาจีน(ม.นเรศวร)
Miss.Yang Junjie
E13329708 อาจารย์ M.A.
Teaching Chinese as Foreign
Languages
(China’s Women’s University)

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา
2555 2556 2557 2558
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

24

24

อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
เลข
ชื่อ -สกุล
ประจาตัว ตาแหน่
ประชาชน /
ง
Passport ID
น.ส.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล 3540200353438 อาจารย์

น.ส.ภัทราพร โชคไพบูลย์ 1609700008188 อาจารย์

น.ส.กวินกรณ์ ชัยเจริญ 1659900026279 อาจารย์

น.ส.สุกัญญา ทองแห้ว 1539900120373 อาจารย์

Miss.Xie Jing

E13329708

อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับ
สาขาวิชา
การศึกษา
M.A. Modern and Contemporary
Chinese Literature
(Huaqiao University)
Certificate Chinese as a Foreign Language
(Tianjin Normal University )
ศศ.บ. ภาษาจีน (ม.นเรศวร)
M.A. Modern and ContemporaryChinese
Literature (Huaqiao University)
ประกาศ วิชาชีพครู (ม.ราชภัฏเทพสตรี)
นียบัตรบัณฑิต
Certificate Chinese as a Foreign Language
ศศ.บ. (Tianjin Normal University )
ภาษาจีน(ม.นเรศวร)
M.A.
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
(Tianjin Normal University)
ศศ.บ
ภาษาจีน (ม.นเรศวร)
M.A.
Teaching Chinese to Speakers of
Other Languages
(Tianjin Normal University)
ศศ.บ
ภาษาจีน(ม.นเรศวร)
M.A.
Teaching Chinese as a Second
Languages(Shanghai Jiaotong
University

ภาระการสอนชม. / ปี
การศึกษา
255 255 255 255
5
6
7
8
24
24
24
24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

-

-

-

24

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน และนาส่ง
สภาวิชาการต่อไป

4.3 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขา
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่านเกษียณอายุราชการ คือโดยผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์
จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรลาดับที่ 1 เป็น ดร.เกรียงไกร ใยคง ดังตารางนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. (เดิม)
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

นางศิริพร วงษ์ขันธ์

3160100669011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
M.A.
ค.บ.

Reading
TESL
ภาษาอังกฤษ

Texas Woman’s University
Westchester State College
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายทานอง เจริญรูป

3160100026846

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

น.ส.เบญจพร
นวลประเสริฐ
น.ส.วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง

1160102223424

อาจารย์

3160101064768

อาจารย์

08CF82435

อาจารย์

การสอนภาษาอังกฤษ
การแปล
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
English
English

ม.เกษตรศาสตร์
2522
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534
วศ.ปทุมวัน
2512
ม.ราชภัฏเทพสตรี
2556
ม.แม่ฟ้าหลวง
2554
ม.นเรศวร
2551
ม.ราชภัฏเทพสตรี
2547
ม.ทักษิณ
2545
Université François Rabelais University of 2541
Tours
2522

Mr.Patrick Duclou

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
กศ.บ.
ค.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
M.A.
B.A.

2533
2525
2521

อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. (ใหม่)
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

นายเกรียงไกร ใยคง 3160500055487

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา

อาจารย์

ศศ.ด.
Postgraduate
Certificate (with
distinction)
ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษศึกษา
TESOL

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
University of Essex, UK

2555
2554

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2547
2539

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

นายทานอง เจริญรูป

3160100026846

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
กศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
การแปล
ภาษาอังกฤษ

ม.เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ปทุมวัน

2522
2534
2512

น.ส.เบญจพร
นวลประเสริฐ
น.ส.วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง

1160102223424

อาจารย์

3160101064768

อาจารย์

ค.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ทักษิณ

2556
2554
2551
2547
2545

Mr.Patrick Duclou

08CF82435

อาจารย์

M.A.
B.A.

English
English

Université François Rabelais
University of Tours

2541
2522

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.4 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) เนื่องจากมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และ
อาจารย์ณัฏฐกานต์ ทวีสุข เป็นอาจารย์ประจาหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี ซึ่งไม่สามารถมาช่วยบริหารหลักสูตรได้เพราะติดภารกิจด้านการสอน จึงขอเปลี่ยนแปลงดังตารางนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (เดิม)
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

นางสาธิตา สังข์พงษ์ 3659900185217

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา

อาจารย์

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

นางพิจิตรา เอีย่ มสมัย 3160190004944

อาจารย์

อ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

น.ส.พิมพ์ชนา
พาณิชย์กุล

1160100150.98

อาจารย์

อ.ม.
ศศ.บ.

น.ส.ณัฎฐกานต์
ทวีสขุ

3160400117359

อาจารย์

Mr. James Pridmore

462371035

อาจารย์

ค.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
B.A.

สาขาวิชา

สถาบัน

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
และเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

ม.หอการค้าไทย

2542

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.เชียงใหม่

2552
2535

ภาษาศาสตร์
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยมอันดับ1)
ภาษาศาสตร์
ฝรั่งเศส
(วิชาโทภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรและการสอน
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
Politics
Philosophy
& Economics

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

2547
2551
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์

2545
2542

ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.กรุงเทพ
University of Essex

2555
2551
2548
2010

อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ใหม่)
ชื่อ –สกุล

หมายเลข

ตาแหน่ง

พ.ศ.

คุณวุฒิ

ประจาตัว
ประชาชน
น.ส.รัชดา
พงศ์ไพรรัตน์

3100902073952

ระดับ
การศึกษา
ผู้ช่วย
ศศ.ด.
ศาสตราจารย์ M.A.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.

นางสาธิต สังข์พงษ์ 3659900185217

อาจารย์

นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย 3160190009444

อาจารย์

น.ส.พิมพ์ระวี
เรืองวัฒกี
น.ส.พิมพ์ชนา
พาณิชย์กุล

5141600001106

อาจารย์

1160100150389

อาจารย์

ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
อ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
อ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
Applied Linguistics
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Essex, UK
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ธรรมศาสตร์

2554
2540
2551
2537

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ (เกียรตินยิ มอันดับ1)
ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ฝรั่งเศส(วิชาโทภาษาอังกฤษ)

ม.หอการค้าไทย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์

2542
2552
2535
2547
2551
2545
2552
2547
2545
2542

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.5 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปลี่ยนแปลงลาดับที่ 2 จาก อาจารย์พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี เป็น ดร.กันยา กองสูงเนิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (เดิม)
คุณวุฒิ

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง

นายสมชาย
วัชรปัญญาวงศ์

3169900236983

อาจารย์

น.ส.พิมพ์ระวี
เรืองวัฒกี
น.ส.ศศิวิมล
สุทธิสาร
น.ส.ศศิลักษณ์
รอดโพธิ์ทอง

5141600001106

อาจารย์

ชื่อ –สกุล

น.ส.สุวรรณา พันแสง

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

ศศ.ด.
ภาษาอังกฤษศึกษา
ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1) ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม.
ศศ.บ.
3160100089511 อาจารย์ ศศ.ม.
ค.บ.
3509901234301 อาจารย์ ศศ.ม.
ป.บัณฑิต
ศศ.บ.
3101500703200
ผู้ช่วย
ศศ.ม.
ศาสตราจารย์ อ.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
(วิชาโทภาษาอังกฤษ)

สถาบัน

พ.ศ.

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ราชภัฏเทพสตรี

2556
2550
2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.โยนก
ม.เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552
2547
2554
2544
2552
2551
2546
2540
2530

อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ใหม่)
ชื่อ –สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
ตาแหน่ง

ระดับ
การศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

พ.ศ.

นายสมชาย
วัชรปัญญาวงศ์

นางกันยา
กองสูงเนิน
น.ส.ศศิวิมล สุทธิสาร
น.ส.ศศิลักษณ์
รอดโพธิ์ทอง
น.ส.สุวรรณา พันแสง

316990023
6983

330090053
2043
316010008
9511
350990123
4301
310150070
3200

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.ด.
ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ค.บ.
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
Ed.D.

ภาษาอังกฤษ
Reading
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มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) และนาส่งสภาวิชาการต่อไป
4.6 บันทึกข้อความฯ เรื่อง ขอส่งแนวทางการเสนอขอใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ ณ หน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ งม.ราชภั ฏเทพสตรี อ.เดิ มบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาบั น ทึ ก ข้ อ ความหน่ วยจั ดการศึ กษานอกที่ ตั้ ง
ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เลขที่ ดม.130/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558 เรื่อง
ขอส่งแนวทางการเสนอขอใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพราะต้องการเปิดการเรียนการสอนให้
ถูก ต้ อ งตามระเบี ย บของ สกอ. โดยมี ก ารส ารวจความพร้ อ มด้ า นต่ า งๆ ดั ง รายละเอี ย ดที่ แ นบมาเพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณา
อ.ชลิ ดา แสนวิเศษ กรรมการผู้ แทนคณาจารย์ เสนอว่า การจัดการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามที่กาหนด ทางหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ไม่ส่ง
นักศึกษาเข้ามาเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอาจารย์ในสาขาวิชาก็ไม่สามารถเดินทางไปสอน
นักศึกษาได้ เนื่องจากมีภาระการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แนวโน้มที่อาจารย์จะเดินทางไปสอน
หรือนักศึกษาเข้ามาเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นไปได้ยาก ขอเสนอว่า หน่วยจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ควรเปิดหลักสูตรเป็นของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งเอง
และหาศักยภาพผู้สอนให้ครบตามเกณฑ์ นอกจากนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 เพราะไม่ตรงกับ มคอ. 1 ซึ่งถ้าเปิดการเรียนการสอนให้กับหน่วย
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ก็จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอีก
มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประสานงานกับ หน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อประชุมและกาหนดทิศทางการเปิด
การเรียนการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อีกครั้ง

4.7 รายชื่อและรายวิชาที่ขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I (ร)
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด
X (ขส) และ เกรด I (ร)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 7 รายวิชา 9 คน อนุมัติการแก้ไขผล การเรียนเกรด X
(ขส) จานวน 9 รายวิชา 10 คน
4.8 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2557
รองคณบดีฝ่ ายวิชาการแจ้งรายละเอียด ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.
ปีการศึกษา 2557
มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณารายละเอี ยดผลการเรี ยนนั กศึ กษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป.
ปีการศึกษา 2557 และมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1) ผลการเรีย นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 92 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13 – 13.3, ใบแทรก)
2) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2557 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 8 รายวิชา (เอกสารหมายเลข
13.4, ใบแทรก)
3) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อ น ปีการศึกษา 2557 หน่ วยการจั ด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.4,
ใบแทรก)
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 10 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.5)
5) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาค กศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.5)
6) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 6 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.6)
7) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปม. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.6)
8) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคฤดู ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษา 2557 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี จานวน 21 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.7)
9) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.8)
10) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.8)
11) ผลการเรี ย นนั ก ศึก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.8)
12) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.9)

13) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.9)
14) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.9)
15) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 3 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.10)
16) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จานวน 2 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.10)
17) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.10)
18) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2557 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.11)
19) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2556 หน่วยการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จานวน 1 รายวิชา (เอกสารหมายเลข 13.10)
4.9 ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ดังนี้
1) อาจารย์ เสนี ย์ เจริ ญสุ ข ขอส่ ง ผลการเรี ย นเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า2201208 กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ภาคการศึกษาที่ 3/2557
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ การแก้ ไขผลการเรี ยน รายวิ ช า2201208
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ของ นางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งสร้อยระย้า รหัส 54115710243
เกรด C
2) อาจารย์Patrick Duclou ขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา รายวิชา ภคอ
2102218 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกม ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชาภคอ 2102218
การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้
1) นางสาวสุพัตรา แจ้งงุด รหัส 56115530127 เกรด D
2) นายพงษ์ศักดิ์ ดีรักษา
รหัส 56115530132 เกรด D+
3) นางสาวพรทิพา ดีชาติ รหัส 56115530146 เกรด D+
4) นางสาววิไลวรรณ เชื่อมชัยตระกูล รหัส 56115530151 เกรด D
5) นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณมงคล รหัส 56115530152 เกรด D+
3) อาจารย์ พิมพ์ ระวี เรื องวั ฒกี ขอส่ งเกรดนัก ศึกษาเพิ่ มเติ ม รายวิ ช า 2102207
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา2102207
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ของ นายกุลยุทธ ชูศิริ รหัส 55115530108 เกรด B
4) อาจารย์ กิ ตติ นั นท์ ครุ ฑพงษ์ ขอแก้ ไขผลการศึ กษาของนั กศึ กษาภาค กศ.บป.
รายวิชา ปท 2209303 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 2/2556

มติที่ประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับหน่วยการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ม.ราชภัฏเทพสตรี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ดังนี้
1) ขอหลักฐานเพิ่มเติม
2) การเก็บคะแนนเก็บ ช่อง Midterm ของนักศึกษาหมู่เรียนนี้ ซึง่ เท่ากันทั้ง
ห้อง คือ 30 คะแนน
3) ทาไมคะแนน ช่อง Quiz ถึงมีแค่ 2 ระดับ คือ 18 และ 20
5) อาจารย์Johnathon Goss ขอส่ งเพิ่มเกรดนักศึกษา รายวิช า ภอ 2102220
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชาภอ 2102220
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกัญญารัตน์ ระวิงทอง รหัส 5613450133
เกรด D
6) อาจารย์ ศ ศิ ลั ก ษณ์ รอดโพธิ์ ท อง ขอส่ ง เพิ่ ม เติ ม เกรดนั ก ศึ ก ษา รายวิ ช า
ภอ 2102104 โครงสร้างภาอังกฤษในบริบท ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ภอ 2102104
โครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบท ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกัญญารัตน์ ระวิงทอง รหัส 5613450133
เกรด C
7) อาจารย์James Pridmore ขอส่งเพิ่มเกรดนักศึกษา รายวิชา ศท 0033015 การพูด
ภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ศท 0033015
การพูดภาษาอังกฤษส าหรับ อุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกัญญารัตน์ ระวิงทอง รหั ส
5613450133เกรด E
8) อาจารย์ Patrick Duclou ขอส่งเพิ่มเติมเกรดนักศึกษา รายวิชา ภอ 2102218
ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกม ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ภอ 2102218
ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกม ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของ นางสาวกัญญารัตน์ ระวิงทอง รหัส 5613450133
เกรด E
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 9/2558
ประธานแจ้ งที่ ประชุ มว่ า จะประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ งที่ 10/2558 ในวั นพุ ธที่
28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
5.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
นางมัทนา ศุ ภ นคร กรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ เสนอว่า ศ.สมคิด เสิ ศไพฑูร ย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ไม่ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากเป็นภาระงานที่เกินความ
จาเป็น และเสียเวลา จึงนามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

