รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.36 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา
2. อาจารย์บุญสนอง
3. ผศ.สุวรรณา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์ชุติมา
6. อาจารย์เสน่ห์
7. นางมัทนา
8. นายวิบูลย์
9. นางภัคจิรา
10. น.ส.ระวีวรรณ

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
นาคโชติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.กันยา
2. ดร.สุรพล

กองสูงเนิน
เคยบรรจง

ไปราชการ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์จันทวัน

เบ็ญจวรรณ์

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา

เริ่มประชุมเวลา 13.36น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 บัน ทึกข้อความฯ เรื่อง กาหนดวัน ส่งผลการศึกษาในแต่ละเดือน เพื่อนาเข้า ที่
ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา
ประธานที่ ประชุ มแจ้งที่ประชุ มพิจารณารายละเอียดบันทึกข้ อความฯ เรื่ อง กาหนดวันส่ ง
ผลการศึกษาในแต่ละเดือน เพื่อนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
1) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 4) ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
3) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
4) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 4) ภายในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
6) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ให้ คณะรวบรวมผลการศึกษาส่ งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557
7) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
8) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้คณะรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการประจาคณะในครั้งที่ 7/2557
ต้องประชุมในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เพราะคณะต้องรวบรวมผลการศึกษาส่งกองบริการการศึกษา
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
1.2 บันทึกข้อความฯ เรื่อง ขออนุญาตลาออกจากการเป็นกรรมการ
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณารายละเอียดบันทึกข้อความฯ เรื่อง ขออนุญาต
ลาออกจากการเป็นกรรมการ ของ อาจารย์ ดร. ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใน
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ได้มีการเลือกตั้ง ดังนี้
1) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
2) กรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
3) กรรมการสภาวิชาการยังไม่ได้ทาการเลือกตั้ง
1.3 ประกาศฯ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
ประธานที่ป ระชุม แจ้ ง ที่ ประชุ ม รายละเอียดประกาศฯ เรื่อง การกันเงิ นไว้เบิกเหลื่ อมปี
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้คณะใช้งบประมาณในช่วง
ระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการดาเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557
2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปี ส่ วนราชการจะต้องดาเนินการในกรณีที่มีเหตุจาเป็น และไม่
สามารถเบิกงบประมาณรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ทัน ดังนี้
2.1 งบดาเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการแล้ว (อนุมัติโครงการก่อนวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2557)
2.2 งบค่าตอบแทนที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย สัญญา การอนุมัติหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้แก่ ค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น
2.3 ค่าใช้สอยที่มีภาระผูกพันตามสัญญาการอนุมัติ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.4 ค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือเบิกจ่ายงบประมาณ
3. เงินกันไว้เบิ กเหลื่ อมปี ส่ วนราชการจะต้ องดาเนินการเบิกจ่ายให้ เรียบร้อย ภายในวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557

1.4 ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม พิจ ารณารายละเอี ยด ประกาศฯ เรื่ อง การใช้ จ่ายเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. งบดาเนินงาน ให้ดาเนินงานการขออนุญาตดาเนินการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
และเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
2. งบอุดหนุน ขออนุญาตดาเนินการ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 และ เบิกจ่าย ภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2557
3. งบรายจ่ายอื่น ให้ขออนุญาตดาเนินการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
4. งบลงทุน ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างลงทุน
ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 และเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557
1.5 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะกรรมการส่วนกลาง จาก สกอ. และผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
โดยรวมคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด = 4.18 คะแนน อยู่ในระดับดี และกรรมการมีข้อเสนอแนะให้คณะ ดังนี้
1) คณะควรมีกิจกรรมการมอบรางวัล/เกียรติบัตร/โล่ ฯลฯ ในวันสาคั ญของคณะให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหรือมีผลงานให้แก่คณะ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น
- อาจารย์ที่นาเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
- อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ สกอ. ยอมรับ
- อาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลระดับชาติ
- อาจารย์ที่มีผลงานจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
- อาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
นอกจากนั้นคณะยังได้รับคาชมเชยจากคณะกรรมการถึงแนวปฏิบัติที่ดี คือ
1) มีการจัดทารายงานการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานที่แสดงการบรรลุ
ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณรายจ่ายและค่าใช้จ่ายจริง อย่างเป็นระบบปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสามารถนามาใช้
เป็น ข้อมูล ในการวิเคราะห์การเงิน และประกอบการตัดสิ นใจของผู้ บริหารในการบริห ารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
2) มีคู่มือแนวทางการดาเนินงานโครงการวิจัยซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2556
คะแนน
สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
อัตลักษณ์
สกอ. +ส มศ . +
ก.พ.ร.+
อัตลักษณ์

สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
(ภอ.)
(ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ
(ศศ.บ.)

3.72
0.00
4.00
5.00
3.24

3.73
0.00
5.00
5.00
3.25

4.36
1.67
0.00
5.00
3.77

3.67
0.00
4.00
5.00
3.20

ภาษาจีน

3.70
2.50
4.00
5.00
3.60

ภาษาญี่ปุ่น

ดนตรีศึกษา

ศิลปกรรม

3.58
0.00
5.00
5.00
3.18

3.64
2.50
3.00
5.00
3.51

3.82
2.50
3.00
5.00
3.64

คะแนน

สาขาวิชา
สังคมศึกษา

สกอ.
สมศ.
ก.พ.ร.
อัตลักษณ์
สกอ.+สมศ.+
ก.พ.ร.+
อัตลักษณ์

3.62
1.67
3.00
5.00
3.37

การปกครอง
ท้องถิ่น

3.80
0.00
4.00
5.00
3.30

รปศ.

4.07
1.67
4.00
4.00
3.70

นิติศาสตร์

3.27
0.00
4.00
4.00
2.85

รป.ม.

2.89
3.33
5.00
2.00
3.02

รป.ด.

3.33
0.83
5.00
2.00
2.98

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
ประธานที่ป ระชุ มแจ้ ง ที่ประชุมพิ จารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2557 วั นพุธ ที่
21 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไข
มติ ที่ประชุม

ที่ป ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557 วันพุธ ที่ 21

พฤษภาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งที่ประชุมว่าได้รับมอบหมาย
งานในเรื่อง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 5 ประการ ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา
3. เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ
และได้ปรึกษากับคุณจุฑามาศ ฉิมช้าง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา โดยจะจัดโครงการประกวดสาหรับนักศึกษา และ
ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ประเมินนักศึกษา โดยจะนาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วจะนามาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ให้งานกิจการนักศึกษาเตรียมจัดโครงการประกวดร้องเพลงประจาคณะ
เสนอให้ประกวดเพลงประจาสาขาวิชา เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ ของสาขาวิชา และต้องร่างกฏเกณฑ์ในการ
ประกวดแข่งขัน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด สรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาปี 2557
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ประธานที่ประชุมแจ้งรายละเอียด งบประมาณที่ใช้มี 5 งบประมาณ โดยยังเหลือเงิน
งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้อีกจานวนมาก และต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบสรุปรายงานการเบิก – จ่าย เงิน ประจาเดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ดังนี้
เงินงบประมาณ

รับจัดสรร

ยอดจ่ายแล้ว

คงเหลือ

คิดเป็น%การจ่ายเงิน

หมายเหตุ

งบประมาณแผ่นดิน

14,219,300.00

5,936,616.44

8,282,683.56

41.75%

จานวน 11 โครงการ

งบ บ.กศ.

2,324,300.00

1,163,220.00

1,161,080.00

50.05%

จานวน 29 โครงการ

งบ กศ.บป.

606,400.00

180,709.89

517,990.11

25.86%

จานวน 10 โครงการ

บริการวิชาการ

710,000.00

372,955.00

330,745.00

53.42%

จานวน11 โครงการ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

658,000.00

132,700.00

525,300.00

20.17%

จานวน 6 โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

1,875,000.00

704,232.75

1,134,767.25

39.48%

จานวน 3 โครงการ

รวม

20,485,300.00

8,532,734.08

11,952,565.92

41.65%

4.2 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2556
รองคณบดีฝ่ ายวิช าการแจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2556 และภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข
8 – 8.4
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาคปกติ และภาค
กศ.บป. ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
1) ผลการเรี ย นนั กศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 48 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 2 รายวิชา

3) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 5 รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษาอาเภอเดิมบางนางบวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 3 รายวิชา
5) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ รปด. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 1 รายวิชา
4.3 การแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และ I(ร)
ผศ.สุว รรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 9 – 31
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตั้งข้อสังเกตว่า การแก้ไขผลการ
เรียน ของอาจารย์อัญธิกา มะโนวงศ์ นั้น นักศึกษาได้ C+ ทุกคน มีเกณฑ์การให้คะแนนเช่นไร
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่าเคยสอบถามอาจารย์อัญธิกา
แล้ ว มีเกณฑ์การให้ คะแนนเก็บ 70 คะแนน คะแนนปลายภาค 30 คะแนน แต่จะไปตรวจสอบและขอดู
หลักฐานจากอาจารย์อัญธิกา มะโนวงศ์ อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการขอแก้ไขผลการเรียนเกรด X (ขส) และ เกรด I
(ร) ของอาจารย์ผู้สอน อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา 5 คน อนุมัติการแก้ไข
ผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 12 รายวิชา 25 คน และไม่อนุมัติการขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ของ
อาจารย์อัญธิกา มะโนวงศ์ โดยขอดูหลักฐานการให้คะแนนเก็บ และข้อสอบปลายภาคเพิ่มเติม ในเอกสาร
หมายเลข15, 16, 18, 28, 29 และเอกสารหมายเลข 30
4.4 การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2553
ประธานที่ป ระชุม แจ้ง ให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 เนื่องจากหลักสูตรสาชาวิชาสังคมศึกษาเป็น
หลักสูตรที่รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาจากคุรุสภา จึงต้องนา
หลักสูตรมาพิจาณาเพื่อนาส่งคุรุสภาเพื่อรับรองปริญญาตรี
อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา ชี้แจงว่า การพิจารณา
รับรองหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาเพื่อขอรับรองปริญญาตรี นั้น เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะนักศึกษาจะได้ใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภาเสนอให้นาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2548
มาปรับปรุงแก้ไขเป็น พ.ศ.2553 และคณะครุศาสตร์จะดาเนินการประสานงานกับคุรุสภาเรื่องการขยายเวลา
รับรองปริญญาตรีอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาผ่านความ
เห็นชอบและนาเข้าสู่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 และให้นาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเลือกตัวแทนคณาจารย์ในกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า คณะได้ดาเนินการจัด
ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อดาเนินการเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ในกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 2/207 ม.ราชภัฏเทพสตรี โดยผลการเลือกตั้ง
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณาจารย์ในกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มติที่ประชุม
เห็นชอบและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณาจารย์ในกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ ต่อไป
5.2 การเลือกตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า คณบดีจัดให้มีการเสนอ
ชื่อหัวหน้าภาควิชา ทั้ง 2 ภาควิชา ภาควิชาละไม่เกิน 3 ท่าน และนามาเข้าที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดารง
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา โดยได้ดาเนินการคัดเลือกในที่ประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง
2/207 และ ห้องศาลจาลอง ม.ราชภัฏเทพสตรี โดยมีผู้เสนอชื่อหัวหน้าภาควิชาละ 1 ท่าน คือ
ภาควิชามนุษยศาสตร์ คือ อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คือ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มติที่ประชุม
เห็นชอบและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ
หั วหน้ าภาควิ ชาสั งคมศาสตร์ ต่ อไป โดยอาจารย์ ทั้ ง 2 ท่ านนี้ จะเป็ นกรรมการประจ าคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ด้วย โดยตาแหน่ง
5.3 การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมว่า ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกรรมการประจาคณะจะต้องเรียก
ประชุมอาจารย์ทั้งคณะเพื่อดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ฯใน
กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มติที่ประชุม
มอบคณบดี ด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
คัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.4 การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2557
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะจะจั ด ประชุ ม กรรมการประ จ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
ระวีวรรณ นาคโชติ
ผู้บันทึกการประชุม
นางภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

