รายงานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา
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เริ่มประชุม เวลา 11.15 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2555
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศสภามหาวิทยาลัย และ
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1 - 10) ดังนี้
เอกสารหมายเลข 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้า
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารที่มิได้เป็น
ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกาหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่า
ขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 6 ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เทพสตรี เรื่อ ง จรรยาบรรณกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เอกสารหมายเลข 7 คาสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการหัว หน้า
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เอกสารหมายเลข 8 คาสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการหัว หน้า
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เอกสารหมายเลข 9 คาสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้ งผู้อานวยการหัว หน้า
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เอกสารหมายเลข 10 คาสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการหัว หน้า
หน่วยงานในกากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
1.2 ผู้อานวยการสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ผู้อานวยการสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ได้มอบระเบียบ
และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทราบทั่วกัน (ดังเอกสารหมายเลข 11 – 14) ดังนี้
เอกสารหมายเลข 11 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 12 ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2555

เอกสารหมายเลข 13 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง การเรี ยกเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเป็นงวด ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2555
เอกสารหมายเลข 14 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อ ง การเรี ยกเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาเป็นงวด ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ณ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2555
1.3 ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2554
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2554 ผลการประเมินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับดี ได้
ผลรวมเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ = 4.43 (เอกสารหมายเลข 15)
ที่ประชุม ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ใน
ตาราง ป.2 ผลรวมขององค์ประกอบที่ 2 คะแนนรวม 1.10 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี น่าจะผิดพลาด ควรตรวจสอบให้
ถูกต้อง
ประธานที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ตรวจสอบว่าต้องมีส่วนใดบ้างต้องปรับปรุงแก้ไข
1.4 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นันทนา แจ้งสุวรรณ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
(เอกสารหมายเลข 16)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 4 ระเบียบวาระที่ 4 หัวข้อที่ 4.1 รายงานการใช้งบประมาณ ประจาปี การศึกษา 2555 ในส่วน
“งบแผนดิน” แก้ไขเป็น “งบแผ่นดิน”
หน้าที่ 7 หัวข้อ 4.4 แบบฟอร์มเสนอของบประมาณปี พ.ศ.2556 “คณะของให้สาขาวิชาจัดทาแผนส่งโดย
จะจัดห้องประชุมยูงทอง” แก้ไขเป็น “คณะขอให้สาขาวิชาจัดทาแผนส่งโดยจะจัดประชุม ณ ห้องประชุมยูงทอง”
หน้าที่ 8 สาขาวิชาภาษาจีน แก้ไขนามสกุล อ.สุธินี “วัฒนานุกุล” แก้ไขเป็น “วงศ์วัฒนานุกุล” และ
สาขาวิชาสังคมศึกษา แก้ไขนามสกุล อ.จันทวัน “เบ็ญจวัน” แก้ไขเป็น “เบ็ญจวรรณ์”

หน้ าที่ 9 ข้อ 3 การขออนุมั ติด าเนิ นการโครงการ ควรจัด ทาให้ เ รีย บร้ อ ยแล้ ว จึง ขออนุมั ติ วิท ยากร
“ล่วงหน้า 3 วัน” ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ แก้ไขเป็น การขออนุมัติดาเนินการโครงการ ควรจัดทาให้เรียบร้อยแล้วจึงขอ
อนุมัติวิทยากร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ “ล่วงหน้า 3 วัน”
หน้าที่ 9 ข้อ 4 เปลี่ยนคานาหน้าชื่อจาก “คุณรสสุคนธ์ ดีขา” แก้ไขเป็น “นางสาวรสสุคนธ์ ดีขา” และ
“คุณภัคจิรา แท่นทอง” แก้ไขเป็น “นางภัคจิรา แท่นทอง”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ดาเนินการเกือบจะ
เรียบร้อยแล้ว
3.2 ห้องพักอาจารย์/ห้องเรียน
ผศ.สารวม วารายานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ชี้แจงว่า ในภาคการศึกษาที่แล้วมากองบริการ
การศึกษาได้จัดให้สอนห้อง 2/307 และในภาคการศึกษานี้ก็ยังจัดให้ อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ สอนห้อง 2/307 และ
นักศึกษากลุ่มเดิม และห้อง 2/203 มีการจัดให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเรียน ซึ่งห้อง 2/203 ไม่พร้อมในการเรียนการ
สอน เพราะเป็นห้องสมุดของสาขาวิชาภาษาไทย
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า รับทราบปัญหาที่ ผศ.สารวม วารายานนท์ หัวหน้าสาขาวิช า
ภาษาไทย แจ้งให้ทราบ จะเร่งดาเนินการต่อให้ เพราะกองบริการการศึกษาได้สารวจห้องเรียนไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าทาไม
ถึงยังจัดห้องเรียนให้สอนอีก เพื่อในการแก้ไขปัญหาจึงขอตรวจสอบกับทางกองบริการการศึกษาก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดทากรอบอัตรากาลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
2557 - 2560
ประธานที่ ประชุ มแจ้ งให้ ทราบว่ า ด้ วยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี จะด าเนิ นการจั ดท ากรอบ
อัตราก าลั ง ระยะที่ 2 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เพื่ อส่ งให้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิ จารณา
ดาเนินการภายในวันที่ 5 มกราคม 2556 โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรวบรวมความต้องการอัตรากาลังของทุก
มหาวิทยาลัยเสนอต่อสานักงบประมาณต่อไป ซึ่งกรอบอัตรากาลังดังกล่าว เป็นข้อมูลสาคัญที่ต้องใช้ในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณงบบุคลากร ที่จะนามาจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่อไปดังนั้น ทุกหน่วยงานจึง
ต้องจัดทากรอบอัตรากาลัง ทั้งด้านสายวิชาการ และสายสนับสนุน (ดังเอกสารหมายเลข 18 ที่แนบมานี้เป็นตัวอย่าง)
อาจารย์พิธพร ไทยภูมิ ผู้อานวยการสานักงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยอยาก
ทราบความต้องการ กาลังคนในการทางาน ซึ่ง สกอ. ต้องการข้อมูล 2 ส่วน คือ 1. สายผู้สอน จะนับตามการสอนและรายวิชา
2. สายสนับสนุน จะนับผู้ที่ทางานในสานักงาน
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ให้ ส าขาวิ ช าส่ ง ข้ อ มู ล กรอบอั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากร ได้ ที่
คุณทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์ เพื่อจัดทาลงแบบฟอร์มกรอบอัตรากาลัง

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และจะเร่ ง ด าเนิ น การส่ งข้ อมู ลกรอบอั ตราก าลั งของบุ คลากร ได้ ที่
คุณทิวาวรรณ ชัยคงสถิตย์ เพื่อจัดทาลงแบบฟอร์มกรอบอัตรากาลัง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

