รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 4/2555
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. อ.มยุร ี
6. ผศ.ดร.ศิรพิ ร
7. นางมัทนา
8. นายวิบลู ย์
9. นางภัคจิรา
10. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เทีย่ ง
อนุกูล
ทรัพย์เทีย่ ง
วงษ์ขนั ธ์
ศุภนคร
ศรีโสภณ
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หัวหน้าสานักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ราณี
3. ผศ.สุวรรณา
4. นายธวัชชัย

บริสุทธิ ์
ถนอมปญั ญารักษ์
พันแสง
เศรษฐจินดา

ลาพักผ่อน

เริ่ มประชุมเวลา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ลาพักผ่อน

14.00 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิ ทินการศึ กษา ภาค
ปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
มหาวิทยาลัย ก าหนดปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ประจาภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555
- 11 มิถุนายน 2555 เริม่ การเรียนการสอน
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-

28 มิถุนายน 2555 พิธไี หว้ครู
6 – 10 สิงหาคม 2555 สอบกลางภาค
13 – 17 สิงหาคม 2555 ฝึกซ้อมและพิธรี บั พระราชทานปริญญาบัตร
2 ตุลาคม 2555 วันสุดท้ายของการแก้ I ภาคการศึกษา 2/2554 และวันสุดท้าย
ของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2555
- 9 -12, 16 – 19, 24 – 25 ตุลาคม 2555 สอบปลายภาค
- 31 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมตั ผิ ลการเรียน
1.2 รายงานผลการใช้ ง บประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2555)
รองคณบดีฝ่ายบริห าร แจ้ง รายละเอียดการใช้ง บประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2555
ประจาไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2555) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้
จานวนโครงการทัง้ หมด 158 โครงการ
โครงการที่มกี ารใช้งบประมาณ ตามแผนเป็ นทีเ่ รียบร้อย จานวน 46 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
29.11
โครงการทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.53
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.35
ประธานที่ประชุ มแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจติดตามและการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการ ปีงบประมาณ 2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 3/2555 วันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2555
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 ข้อ 1.2 แก้ไข การฉีกคา ของคาว่า ยืน่ คาร้อง
หน้ าที่ 3 ข้อง 4.1 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดสุดท้าย แก้ไข โครงการศูนย์กศ.นบ. เป็ น โครง
การกศ.นบ.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร)
จานวน 3 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 3 คน และแก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 4 คน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 3 คน และ I(ร)
จานวน 4 คน และมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน
4.2 การแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน
ของอาจารย์นิธชิ ญา ใจเย็น รายวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากในระบบการส่งผลการเรียน
นักศึกษามีผลการเรียนเป็ น W(ยกเลิก) จึงทาให้อาจารย์ผสู้ อนไม่สามารถกรอกคะแนนและผลการเรียนได้
หลังจากมีการติดต่อประสานงานแก้ไขกับฝ่ายกองบริการการศึกษาเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว อาจารย์ผู้สอนจึง
ขอส่งผลการเรียนของนักศึกษา ดังเอกสารทีแ่ นบมาคือ ผลคะแนนการสอบปลายภาค และรายละเอียดของ
คะแนนระหว่างภาค อาจารย์ผสู้ อนจึงขอแก้ไขผลการเรียนจาก W เป็น D
การขอแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและทักษะการเรียน เนื่องจากในใบส่งผลการเรียนไม่มรี ายชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่ จึงขอส่งผล
การเรียนเพิม่ เติม ของนายวัชรพล วงษ์ไทย คะแนนระหว่างภาค คือ 54 คะแนนสอบปลายภาค คือ 21
รวมคะแนน คือ 75 ได้ผลการเรียน B+ โดยอาจารย์ผสู้ อนได้แนบหลักฐานผลคะแนนการสอบปลายภาค
และรายละเอียดของคะแนนระหว่างภาค เพื่อประกอบการพิจารณา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาการข้อแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ อนุ ม ตั ิ การแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์นิธชิ ญา ใจเย็น รายวิชา
การเขีย นเพื่อ การสื่อ สาร และการแก้ ไ ขผลการเรีย นของ อาจารย์ศ ศิล ัก ษณ์ รอดโพธิท์ อง รายวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
4.3 ผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคกศ.บป.
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ ดังนี้
1. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2554 จานวน
1 รายวิชา
2. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน
25 รายการ

4

3. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์เดิมบางนางบวช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จานวน 3 รายการ
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคกศ.บป. ดังนี้
1. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 1
รายวิชา
2. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 16
รายการ
3. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. วิทยาเขตสิงห์บุร ี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จานวน 3 รายวิชา
4. ผลการเรีย นนั ก ศึก ษา ภาคกศ.บป. ศู น ย์เ ดิม บางนางบวช ภาคการศึก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา
5. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศูนย์ชยั บาดาล ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2554 จานวน 2 รายวิชา
6. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศูนย์ตาคลี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จานวน 1 รายวิชา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา โครงการรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จานวน 2 รายวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาผลการเรีย นนัก ศึก ษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีมติอนุ มตั ผิ ลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี
และผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการสู่ประชาคมอาเซี ยน
ประธานที่ประชุ มแจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการสู่ประชาคมอาเซียน โดยการท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า ในเดือนมิถุ นายน 2555 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มกี ารจัด
การศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาในประเทศมาเลเซีย โดยให้อาจารย์สาขาวิ ชาการศึกษาไปศึกษาดูงาน
คณะมนุ ษย์ฯ ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 4 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศกึ ษา และ
สังคมศึกษา
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นายวิบลู ย์ ศรีโสภณ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าในหน่ วยงานทีส่ งั กัดมีการดาเนินการ
รองรับสู่ประชาคมอาเซียน โดยการแบ่งกลุ่มการศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนในแต่ละประเทศ จัดกิจกรรมของ
แต่ละประเทศ มีการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน และมีการประเมินความรู้หลังจากที่ได้ศึกษา
ประเทศต่างๆ ซึง่ จะทาให้เกิดความเข้าใจและเรียนรูก้ ลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดี
5.2 การทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ เสนอว่า ภาษาอังกฤษถือเป็ นส่ วนสาคัญในการเข้าสู่
ประเทศอาเซียนซึ่งนักศึกษาของคณะมนุ ษย์ฯควรจะมีความพร้อมในด้านดังกล่าวเพื่อมีศ ักยภาพในการ
แข่งขันในอนาคต เสนอให้มกี ารจัดการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
เพื่อทดสอบและประเมินนักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
5.3 การทาวิ จยั ในชัน้ เรียน
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะมีการคัดเลือกงานวิจยั ในชัน้ เรียนบางเรื่องเพื่อนา
ผลงานไปตีพมิ พ์เผยแพร่ เพื่อพัฒนางานวิจยั ในชัน้ เรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5.4 รายงานติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ 2554
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เทีย่ ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2554 จานวน 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร ด้านบุคลากร
จรรยาบรรณ ด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านสาธารณภัย ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 19 ดร.ชัยพัฒน์ แจ้งว่าคณะได้รายงานผลการติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และจะผลการประเมินเพื่อมาวิเคราะห์ จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งในปีต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณา รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ประจาปี
งบประมาณ 2554 และมีขอ้ เสนอแนะในเรื่องการใช้งบประมาณให้เป็ นไปตามไตรมาสเพื่อให้การดาเนินงาน
ของคณะบรรลุตามวัตถุประสงค์
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