รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2555
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 11.00 น. - 12.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. อ.มยุรี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.สุวรรณา
8. ผศ.ดร.ศิริพร
9. อ.ราณี
10. นายวิบูลย์
11. นางมัทนา
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
อนุกูล
ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
พันแสง
วงษ์ขันธ์
ถนอมปัญญารักษ์
ศรีโสภณ
ศุภนคร
แท่นทอง
ฉิมช้าง

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

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธวัชชัย

เศรษฐจินดา

ไปต่างประเทศ

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

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2555 เดือนกันยายน 2555
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2555 ประจาเดือนกันยายน 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้
จานวนโครงการทั้งหมด 161 โครงการ
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โครงการที่มีการใช้งบประมาณ ตามแผนเป็นที่เรียบร้อย จานวน 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.16
โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย จานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.18
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.66
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าคณะจะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยจะมีกิจกรรมบางส่วนที่จะต้องกันเงินงบประมาณไว้
สาหรับเบิกจ่ายเหลือมปี ในส่วนของคณะจะมีกิจกรรมดาเนินงานคณะที่จะต้องกันงบประมาณสาหรับเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสอน กศ.บป. และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่า คณะได้ดาเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่ อมปี ในบาง
สาขาวิ ช าที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด กิ จ การรมในเดื อ นตุ ล าคม เช่ น สาขาวิ ช าภาษาไทย ด าเนิ น การในเรื่ อ ง
การวิพากษ์ซีไรต์ ซึ่งมีความจาเป็นต้องจัดกิจกรรมหลังจากการประกาศผลรางวัล วรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่ ง
อาเซียน(ซีไรต์) เสร็จสิ้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม และสาขาวิช าภาษาอังกฤษ(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรมเรีย นภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการจะต้องไปเรียน
ภาษาอังกฤษ ในเดือนตุลาคม ซึ่งสาขาวิชาได้ดาเนินการขออนุมัติโ ครงการและประสานงานการสมัครเรียน
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย นักศึกษาต้องไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ ประมาณ 1 อาทิตย์ หลังจากสอบเสร็จในเดือน
ตุลาคม นอกจากนี้ยังมีโครงการที่คณะรับผิดชอบคือ โครงการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทาหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556
ประธานที่ป ระชุมแจ้ ง การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556 ตามกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ในส่ ว นของเงินงบประมาณ(แผ่ นดิน ) จานวนทั้งสิ้น 4,771,400 บาท และเงินนอก
งบประมาณ 7,217,630 บาท แบ่งตามผลผลิตดังนี้
1) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ดาเนินงานสังคมศาสตร์ 2,003,200 บาท
- ครุภัณฑ์
1,336,200 บาท
- พัฒนาวิทยบริการ
300,000 บาท
- ประกันคุณภาพ
80,000 บาท
2) ผลงานการบริการวิชาการ
710,000 บาท
3) ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 342,000 บาท
เงินรายได้ (บ.กศ. และ กศ.บป.)
1) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
6,684,530 บาท
2) ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
98,100 บาท
3) ผลงานบริการวิชาการ
100,000 บาท
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4) ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
335,000 บาท
คณะได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อดาเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม
กรอบงบประมาณ และกิจกรรม/โครงการที่ต้องการพัฒนาคณะ เพื่อส่งมหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 8 ตุลาคม
2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
ที่ประชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาภาคกศ.บป. ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ,
ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554, ผลการเรียนนักศึกษาโครงการรัฐประ
ศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศูนย์การศึกษาตาคลี และศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา
2) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 ศูนย์การศึกษาตาคลี
จานวน 1 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาโครงการรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา
2554 จานวน จานวน 6 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ศูนย์การศึกษาตาคลี และ
ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา ผลการเรียนนักศึกษา
โครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 ศูนย์การศึกษาตาคลี จานวน 1 รายวิช า และผลการเรียน
นักศึกษาโครงการรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2554 จานวน จานวน 6 รายวิชา
4.2 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
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ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส)
จานวน 19 คน 9 รายวิชา และขอแก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 20 คน 12 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผู้สอน และมีมติ
อนุมัติการแก้ไขผลการเรียน นักศึกษาทั้ง 39 คน จานวน 18 รายวิชา
4.3 การแก้ไขผลการเรียนและส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ศรีสุภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอนดังนี้
1. ผศ.สารวม วารายานนท์ ขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์อรอุมา เปรมปรี รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาภาคกศ.บป. จานวน 2 คน โดยแก้ไข
ผลการเรียน ของ สิบตรีคาสอน พงษ์พันธ์ จาก D+ เป็น B และแก้ไขผลการเรียนของ สิบโทหยก พันธ์หอม
จาก D+ เป็น B+
2. ดร.รัฏฐาธิป จันทร์ครุธ ทรัพย์รวงทอง ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นางสาวนันทวรรณ์ แกมทับทิม ภาคการศึกษาที่ 1/2554 รายวิชา การบริหารองค์การ จากผลการเรียน B+ เป็น A
3. ร.อ.ดร.จอมชัย เลิ ศอมรรัฐ ขอส่ ง ผลการเรี ยนเพิ่มเติม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของนายเจนณรงค์ อิน ทร์ ฤทธิ์ นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศูนย์การศึกษาตาคลี ภาคการศึกษาที่ 2/2553
รายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรม เนื่องจากไม่ได้ส่งผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว
จึงขอส่งผลการเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษามีผลการเรียนเป็น B ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลย 25
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเอกสารและหลักฐานการขอแก้ไขผลการเรียน และส่งผลการ
เรียนเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอน จึงมีมติ ดังนี้
1. อนุมัติการแก้ไขผลการเรียนของผศ.สารวม วารายานนท์ ที่ขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
อรอุมา เปรมปรี รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาภาคกศ.บป.
จานวน 2 คน
2. อนุมัติการแก้ไขผลการเรียนของ ดร.รัฏฐาธิป จันทร์ครุธ ทรัพย์รวงทอง ขอแก้ไขผลการเรียน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวนันทวรรณ์ แกมทับทิม รายวิชา การบริหารองค์การ โดยขอให้แก้ไขบันทึก
ข้อความ แก้ไขภาคการศึกษาที่ 1/2554 เป็น ภาคฤดูร้อน 2554
3. มติที่ประชุมไม่อนุมัติการแก้ไขผลการเรียนของ ร.อ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ที่ส่งผลการเรียน
ของนายเจนณรงค์ อิน ทร์ ฤทธิ์ นั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาศูนย์การศึกษาตาคลี ภาคการศึกษาที่ 2/2553
รายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรม เนื่องจากเอกสารไม่สอดคล้องกันและขอเอกสารตัวจริงในการ
พิจารณาผลการเรียนอีกครั้ง

5

4.4 เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
เนื่ อ งจาก ดร.กั ล ยา สุ ว รรณากายี จะเกษี ย ณอายุ ร าชการในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2555
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) จึงได้ประชุมพิจารณาผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)
และมีมติให้ ดร.กันยา วุฒิเกียรติไพบูลย์ ดารงตาแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.) เพื่อเสนอกรรมการ
ประจาคณะพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ดร .กั น ยา วุ ฒิ เ กี ย รติ ไ พบู ล ย์
ดารงตาแหน่งหัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม

