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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2559
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อาจารย์ศศิวิมล
5. อาจารย์สุธินี
6. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
7. อาจารย์ ดร.สมชาย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
8. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
9. อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
10. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
11. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
12. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
13. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
14. อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
15. อาจารย์วีรวิชญ์
บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
16. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
17. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
18. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
19. นางภัคจิรา
แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
20. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
-

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
ทรัพย์รวงทอง
วัชรปัญญาวงศ์
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เริ่มประชุม เวลา 14.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ย
เงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังเอกสาร
หมายเลข 1
1.2 (ร่าง) ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้กาหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม
2559 – 31 พฤษภาคม 2560) ดังเอกสารหมายเลข 2 ประเด็นสาคัญคือ
- หลักสูตร และหน่วยงานเทียบเท่าจัดทา SAR และเตรียมรับการประเมิน
โดยมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ทุกหลักสูตรนอกสถานที่ ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560
- คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร/และหน่วยงานเทียบเท่า ในเดือน
มิถุนายน 2560
ดังนั้น หลักสูตรต้องเร่งจัดทา SAR ระดับหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อนวัน
ตรวจประเมิน
1.3 แผนภู มิ แสดงขั้ นตอนการเสนอขออนุ มั ติ หลั กสู ตรใหม่ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนภูมิขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2551 ตามเอกสารหมายเลข 3
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1.4
แผนภู มิ แ สดงขั้ น ตอนการเสนอขออนุ มั ติ หลั กสู ต รปรั บปรุ ง มาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2551
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แ จ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยได้กาหนดแผนภูมิขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ.2551 ตามเอกสารหมายเลข 4
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบถึงความ
คืบหน้าของแต่ละหลักสูตร
- สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ และสาขาวิช านิติศาสตร์ เข้า ที่ประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 แล้ว
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น งดรับนักศึกษา
- สาขาวิชาศิลปกรรม งดรับนักศึกษา (กาลั งจัดทาหลั กสูตรใหม่เป็นครุ
ศาสตร์)
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งดรับนักศึกษา (มีปัญหา
เรื่องศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร)
- สาขาวิชาภาษาจีน รอเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะในเดือน
ธันวาคม
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะในเดือน
ธันวาคม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. รอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ในเดือนธันวาคม
- สาขาวิ ช าภาษาไทย, สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา, สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา,
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. จะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2561
การปรับปรุงหลักสูตรมีความเสี่ยง คือ การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรไม่
ทัน และจะส่งผลให้สาขาวิชาไม่สามารถเปิดรับนั กศึกษาได้ในปีการศึกษา 1/2560 ผลกระทบในปี
การศึกษาหน้า คือ การจัดตารางสอนนักศึกษาจากศูนย์จะเข้ามาเรียนด้วย
ส่ ว นสายครู จ ะมี ค วามยุ่ ง ยาก ให้ ส าขาเร่ ง ด าเนิ น การให้ ทั น คณะมี
งบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนต้องมีผลงานวิชาการ
อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย เสนอว่า ให้ฝ่ายงาน
วิชาการจัดทาปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรสายครูให้ชัดเจน
อาจารย์ ช ลิ ดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งให้ ทราบว่า วิช า
ศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน คือ รายวิชา ศท 0011213 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร และ
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ศท 0011214 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ต้องรอการแก้ไขจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น สาขาวิชาจึง
ไม่ควรนารายวิชาดังกล่าวไปจัดไว้ในแผนการเรียน
อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. สอบถาม
ว่า การพัฒนาหลักสูตรสายครู ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. นั้น จะให้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุด
ใหม่เป็นผู้ร่างหลักสูตรหรือไม่
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า หลักสูตร
ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องทาบันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงด้วย เพื่อ
แจ้งให้คณะรับทราบ
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยจัดอบรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ให้อาจารย์ทุกท่านต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ต้องทาบันทึกข้อความบอกเหตุผลที่เข้าร่วมไม่ได้กับ
มหาวิทยาลัยด้วย
1.5 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการกากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนตุลาคม
2559 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการ 5 โครงการ
งานวิชาการ
ดาเนินการ 1 โครงการ
ภาษาจีน
เริ่มดาเนินการไตรมาส 2
ภาษาญี่ปุ่น
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เริ่มดาเนินการไตรมาส 2
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
เริ่มดาเนินการแล้ว
ศิลปกรรม
เริ่มดาเนินการแล้ว
นิติศาสตร์
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
รัฐประศาสนศาสตร์
เริ่มดาเนินการแล้ว
สังคมศึกษา
ดาเนินการ 1 โครงการ
ภาษาไทย
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
ดนตรีศึกษา
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
การปกครองท้องถิ่น
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
งานกิจการนักศึกษา
เริ่มดาเนินการแล้ว
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
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1.6 ก าหนดการการประกวดร้ อ งเพลงหมู่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 วั น เสาร์ ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2559 ณ หอประชุ ม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทากาหนดการการประกวดร้องเพลงหมู่ คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ประจ าปี การศึก ษา 2559 วัน เสาร์ที่ 12 พฤศจิ กายน 2559 ณ หอประชุ ม 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิด
09.15-09.25 น. แนะนากรรมการตัดสิน
09.25-12.00 น. เริ่มประกวดร้องเพลง ทั้ง 11 สาขาวิช า ตามล าดับ
ดังนี้
1) สาขาวิชานิติศาสตร์
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4) สาขาวิชาสังคมศึกษา
5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
6) สาขาวิช าภาษาอังกฤษ (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ)
7) สาขาวิชาภาษาจีน
8) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
9) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
10) สาขาวิชาภาษาไทย
11) สาขาวิชาศิลปกรรม
12.00-12.15 น. กรรมการรวบรวมคะแนน
12.15-12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
12.30 น.
ประกาศผลการประกวด และพิธีมอบรางวัล
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1.7 ตารางกิ จ กรรมการประชุ ม แลกเปลี่ ย นด้ า นวิ ช าการและวั ฒ นธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลั ยเซลบาลัส มาเร็ต ประเทศอินโดนีเซีย ใน
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาตารางกิจกรรมการประชุม
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเซล
บาลัส มาเร็ต ประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
11 พ.ย. 59 (เชิญหัวหน้าสาขาวิชาร่วมต้อนรับ ณ อาคาร 19 ชั้น 9
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยเซลบาลัส มาเร็ต ประเทศอินโดนีเซีย การ
แสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
17.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
12 พ.ย. 59
09.00-10.00 น. ทั ศ นศึ ก ษาวั ง นารายณ์ และเดิ น ทางออกจาก
ลพบุรี
10.00-12.00 น. เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
14.10 น.
ผู้ บ ริ ห ารของมหาวิ ท ยาลั ย เซลบาลั ส มาเร็ ต
เดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียโดยสายการบิน Garuda
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.

2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่ 7/2559 วันพุธที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 คาว่า “อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่ม ” เป็น “อาจารย์
ญาณเทพ อารมย์อุ่น”
หน้ า ที่ 4 ข้ อ 1.8 ค าว่ า “การใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าต่ า งๆ” เป็ น “การใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ”
หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 2 คาว่า “ผศ.วิบูลย์ จันทร์แย้ม” เปลี่ยนเป็นชื่ออาจารย์คน
ใหม่แทน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณปี 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของสาขาวิชาและของคณะ โดยมีตัวแทน จานวน 3 คน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของสาขาวิชา
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
2. อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
3. นางภัคจิรา แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของคณะ
1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
ตัวแทนภาควิชาสังคมศาสตร์
3. อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
ตัวแทนภาควิชามนุษยศาสตร์
เกณฑ์การตรวจ ต้องให้กรรมการ 1 คน ใน 3 คน เซ็นตรวจวัสดุก่อน
3.2 แจ้งการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ เข้าตรวจในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผลการตรวจสอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนบูรณาการ Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยผลิตครู ต้องปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับชุมชนให้
ได้ ดังนี้
ตัวชี้วัด 1. บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทาภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
3. ผลการวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตไม่น้อยกว่าระดับ
A2 (CEFR)
4. อาจารย์ประจามีคุณวุฒิ ป.เอก ร้อยละ 70
5. อาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ผ.ศ. ขึ้นไป ร้อยละ 70
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แนวทางการ Reprofile
1. การผลิตครู/การพัฒนาครู
- ผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา ไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี
- ครูประจาการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี
- โรงเรียนในกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้รับการพัฒ นา
ภายใต้โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 30 โรงเรียน
2. การจัดการทางสังคม (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, รัฐ
ประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์)
- ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการทางสังคมไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี
- บุคลากรในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเป็น
ประเทศไทย 4.0 ไม่น้อยกว่า 1,000 คน/ปี
- บุคลากรในท้องถิ่นได้รับการพัฒ นาศักยภาพตามแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 500 คน/ปี
ให้สาขาวิชาดาเนินการ และส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โครงการ/กิจกรรมจัดหารายได้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2559-2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น จั ด ประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2559 มี ม ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการจัดหารายได้ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในช่วง พ.ศ. 2561-2565 ได้มีมติดังนี้
1. ยกร่างหลักการของการจัดทาแผนการจัดหารายได้ ดังนี้
- ใช้ทรัพย์สินเดิม
- หารายได้จากพันธกิจ
- ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หากยังไม่มีระเบียบให้ยกร่าง
- จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
- ดาเนินการตามศักยภาพที่มีอยู่
- ใช้กระบวนการจัดการเพื่อหารายได้ เช่น ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
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ให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประธานที่ประชุมสอบถามว่า ให้หัวหน้าสาขาวิชานาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่
จะจัดหารายได้ของสาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 สาขาวิชา เสนอว่า ขอประชุมปรึกษากันก่อน
อาจารย์ นิ เวศ เผื่ อนทิม หั ว หน้าสาขาวิช าศิล ปกรรม เสนอว่า จัดโครงการ
อบรมผ้าบาติก, และมัดย้อม
อาจารย์ อรวรรณ ด่านวราวิจิ ตร หั ว หน้าสาขาวิช านิติศาสตร์ เสนอว่า จั ด
โครงการอบรมกฎหมายพื้นฐาน
ประธานที่ ป ระชุ ม เสนอว่ า การจั ด โครงการอบรมด้ า นภาษา ได้ จั ด เป็ น
โครงการรวมเป็น โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ปัญหาห้องน้าชั้น 2
อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ห้องน้า
ชั้น 2 มีปัญหานักศึกษาเข้าไปใช้แล้วทาของเสียหาย จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
5.2 การต่อสัญญาจ้าง
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการต่อสัญญาจ้างจะมีเกณฑ์การต่อสัญญา 3 ปี, 5 ปี
และ 5 ปี ผู้ใดมีตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. จะได้ต่อสัญญาถึงอายุ 60 ปี เกณฑ์การต่อสัญญามีดังนี้
- ต่อสัญญา 3 ปี ต้องมีเอกสารประกอบการสอน หรือตารา ที่ต้องผ่านผู้ตรวจ
แล้วเรียบร้อย
- ต่อสั ญญา 5 ปี แรก ต้องมีเอกสารประกอบการสอน หรือตารา และการ
บริการวิชาการ และต้องผ่านผู้ตรวจที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ต่อสัญญา 5 ปี หลัง ต้องมีเอกสารประกอบการสอน หรือตาราฉบับใหม่ และ
การบริการวิชาการ และต้องผ่านผู้ตรวจที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
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5.3 การรับนักศึกษา
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน
จานวนนักศึกษาลดน้อยลง ดังนั้นจึงให้สาขาวิชาหากลยุทธ์มาใช้ในการรับนักศึกษาที่มีจานวนน้อยให้
เพิ่มมากขึ้น
5.4 ตัวแทนต้อนรับมหาวิทยาลัยเซลบาลัส มาเร็ต ประเทศอินโดนีเซีย
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนด้าน
วิชาการและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี และมหาวิทยาลัยเซลบาลัส มาเร็ต
ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะจึงขอให้สาขาวิชาส่งตัวแทนเข้าร่วมต้อนรับ
โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์บุญสนอง เภาคา
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์วันวิสา แย้มกระจ่าง
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง
- สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารย์สุกัญญา ทองแห้ว
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา
อาจารย์ญาณเทพ อารมณ์อุ่น
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์
- สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์
- สาขาวิชาศิลปกรรม
อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
เลิกประชุม เวลา 16.40 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

