รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 11/2555
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. ดร.มยุรี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.สุวรรณา
8. นายวิบูลย์
9. นางมัทนา
10. นายธวัชชัย
11. นางภัคจิรา
12. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
อนุกูล
ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
พันแสง
ศรีโสภณ
ศุภนคร
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ศิริพร วงษ์ขันธ์

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

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

ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ประธานที่ประชุมแจ้ง ประกาศปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2555 ดังนี้ 24 พฤศจิกายน 2555 เริ่มการเรียนการสอน
24 พ.ย. – 7 ธ.ค. 55 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชาระค่าลงทะเบียน
24 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการแก้เกรด I (ร) ภาคการศึกษาที่1/2555
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9 – 10 และ 16 มีนาคม 2556 สอบปลายภาค และวันสุดท้ายของการรักษาสภาพ
22 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
นอกจากนี้ประธานที่ประชุมขอให้สาขาวิชา ภาควิชา ย้าเตือนให้นักศึกษาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนด
เพราะจะได้ไม่มีปัญหาให้การส่งผลการเรียน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 10/2555 วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การใช้งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2555
คณะได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือ
เพี ย งกิ จ กรรมที่ เ ป็ น การด าเนิ น งานของคณะ ที่ คณะได้ กั นเงิ นงบประมาณเหลื อมปี เพื่ อ ดาเนิน การในเรื่ อ ง
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน โดยปีงบประมาณ 2555 คณะได้ดาเนินการกันเงินงบประมาณเพียง 7 โครงการ
เท่านั้น และจะดาเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555
3.2 การแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งที่ประชุมเรื่อง การแก้ไขผลการเรียนของผศ.
ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ที่ส่งผลการเรียนของ นายเจนณรงค์ อินทร์ฤทธิ์ และ นางสาวจุฑาภรณ์ หันยอ ตามมติ
ที่ประชุมให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใหม่นั้น คณะได้แจ้งนักศึกษาทั้งสองเพื่อให้ลงทะเบียนเรียนเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ ผลการเรียนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 47 รายการ และผลการ
เรียนนักศึกษา ภาคปกติ ศูนย์การศึกษาตาคลี จานวน 1 รายการ
2) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จานวน 1 รายการ
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จานวน 1 รายการ
4) ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2554 จานวน 1 รายการ
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5) ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2554 จานวน 1 รายการ
6) ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จานวน 6 รายการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555
จานวน 48 รายการ ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จานวน 1 รายการ ผลการเรียน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จานวน 1 รายการ และอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาโครงการ
รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ภาคการศึกษาที่ 1 /2554 จานวน 1 รายการ ภาคการศึกษาที่ 2 /2554
จานวน 1 รายการ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 จานวน 6 รายการ

4.2 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส)
จานวน 21 คน 10 รายวิชา และขอแก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 45 คน 10 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผู้สอน และมีมติ
อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน นักศึกษาทั้ง 66 คน จานวน 20 รายวิชา
4.3 การแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอนดังนี้
1. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมนักศึกษาภาคปกติ เนื่องจาก
นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าไม่มีชื่อในใบส่งผลการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2553 ของนายศุภณัฏฐ เกษร ซึ่งได้ผลการเรียน B+
2. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม นักศึกษาภาคปกติ เนื่องจาก
นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าไม่มีชื่อในใบส่ งผลการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่
2/2552 ของนายกิตติศักดิ์ วชิตนาค ซึ่งได้ผลการเรียน C
3. อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ ขอแก้ไขผลการเรียน ของนางสาวนิจรี ปุ่นสกุล นักศึกษาภาค
ปกติ ในรายวิชาวิถีโลก ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เนื่องจากส่งผลการเรียนของนักศึกษาผิดพลาด จึงขอแก้ไข
ผลการเรียนจาก X เป็น D+
4. ดร.กัลยา สุวรรณกายี ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่
1/2555 รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูดนตรี เนื่องจากไม่มีชื่อนักศึกษาในใบส่งผลการเรียน จึงขอส่งผลการเรียน
เพิ่มเติม ของ นายรัตนชัย เกตุยา ซึ่งมีผลการเรียน D+
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5. อาจารย์พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึก ษาที่
1/2555 รายวิช าภาษาศาสตร์ เบื้ องต้น ของนายวิทวัส ทองภูมิ เนื่องจากคิดคะแนนผลการเรียนนักศึกษา
ผิดพลาด จึงขอแก้ไขผลการเรียน จาก D เป็น C+
6. อาจารย์ อั ญธิ กา มะโนวงศ์ ขอแก้ไ ขผลการเรีย นนั กศึ กษาภาคปกติ ภาคการศึ กษาที่
1/2555 รายวิช าความสั มพัน ธ์ร ะหว่างประเทศ ของนางสาวพันธ์ทิ พย์ เรืองโสม เนื่องจากรวมผลคะแนน
นักศึกษาผิดพลาด จึงขอแก้ไขผลการเรียนจาก D เป็น C+
7. อาจารย์เสน่ห์ เทียมดี ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ภาค
การศึกษาที่ 1/2555 ของนางสาวรัศมี ไข่หงษ์ เนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาเป็น W ไม่สามารถกรอก
ผลการเรียนได้ จึงขอแก้ไขผลการเรียน จาก W เป็น C+
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเอกสาร และหลักฐานการขอแก้ไขผลการเรียน และขอส่งผล
การเรียนเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอน แล้วมีมติ อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน และขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของ
อาจารย์ผู้สอน ทัง้ 6 คน รวม 7 รายวิขา

4.4 ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และ
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ศรี สุ ภ า นาคธน รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการแจ้ งผลการเรียนนักศึ กษาภาคกศ.บป. ภาค
การศึกษาที่ 1/2555 จานวน 95 รายการที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึก ษาตาคลี จานวน 9 รายการ
จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาชัยบาดาล 12 รายการ จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์เดิมบางนางบวช
จานวน 10 รายการ
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 1/2555 จานวน 24 รายการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 และมีมติอนุมัติผลการเรียน
4.5 มคอ. 3 ที่จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง รายละเอียด มคอ. 3 ที่อาจารย์ผู้สอนได้
จัดส่งมาเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555

5

นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่าการจัดทา มคอ. 3 ควรจะเป็นการจัดทาร่วมกันทั้ง
หลักสูตรในทุกรายวิชาไม่ควรเป็นผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเป็นผู้สอนที่ดาเนินการจัดทา เพราะในสาขาวิชาต้องช่วยการ
พิจารณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อความเข้าใจร่วมกันและสามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณามี ม ติ เ ห็ น ชอบ มคอ.3 และมี ข อเสนอแนะให้ ส าขาวิ ช า
ดาเนินการจัดทามคอ.3 ทั้งหลักสูตร เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
ประธานที่ประชุมแจ้ งการรับรองหลั กสู ตรจาก สกอ. ว่า สกอ.ได้รับรองหลั กสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.2 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประธานที่ประชุมแจ้งว่ าคณะได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. มาให้ความรู้เรื่อง
หลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดทา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555
5.3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะได้
ดาเนินการแจ้งสาขาวิชาให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ในแต่ละไตรมาส และจะได้ตรวจสอบ
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
5.4 การอนุมัติผลการเรียน
นายธวั ช ชั ย เศรษฐจิ น ดา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอเรื่ อ งการอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นของคณะว่ า
เนื่องจากการขออนุมัติผลการเรียน และการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษามีปัญหาที่เกิ ดขึ้นในหลายประเด็น
เสนอให้คณะควรสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร เพื่อความชัดเจน
คณะควรทาแนวปฏิบัติ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อการดาเนินการแก้ปัญหา
ร่วมกัน และเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ปัญหาร่วมกัน และแก้ปัญหาให้ตรงจุด

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
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