รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 10/2556
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.ปรีชา
อาจารย์บุญสนอง
ผศ.สุวรรณา
อาจารย์ศศิวิมล
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
อาจารย์ชุติมา
อาจารย์เสน่ห์
นางภัคจิรา
น.ส.จุฑามาศ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.กันยา
2. ดร.ชัยพัฒน์
3. นางมัทนา
4. นายวิบูลย์
5. ดร.สุรพล

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
ศรีทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

กองสูงเนิน
ทรัพย์เที่ยง
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เคยบรรจง

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการประชุมกรรมการประจาคณะ เนื่องจากคณะต้องรวบรวม
ผลการเรียนการแก้เกรด ขส.(X) และ ร(I) เพื่อส่งให้สภาวิชาการอนุมัติผลการเรียน เพื่อแก้ไขผลการเรียนให้แก่
นักศึกษาที่มีผลการเรียน ขส.(X) และ ร(I) ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยการแก้ไข ดังนี้
1) หน้าที่ 1 แก้ไขวันที่ จากวันพุธที่ 28 สิงหาคม เป็นวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม
2) หน้าที่ 1 แก้ไข นามสกุล นางมัทนา ศุภนาคร เป็น นางมัทนา ศุภนคร
3) เพิ่มเติมข้อมูล ผู้ไม่มาประชุม ดร.กันยา กองสูงเนิน ไปราชการ
รศ.ดรเอื้อมทิพย์ ศรีทอง ไปราชการ
4) หน้าที่ 3 แก้ไข มติที่ประชุม 3.2 ข้อที่ 3 จาก กระจ่าย เป็น กระจาย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X(ขส) และ เกรด I(ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งรายละเอียด การขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 ถึง 12 มีรายวิชาทั้งหมด
11 รายวิชา รวมจานวนทั้งสิ้น 25 คน เป็นการแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) จานวน 22 คน และแก้ไข
ผลการเรียน เกรด I (ร) จานวน 3 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษาจานวน 25 คน เป็นการ
แก้ไขผลการเรียน X (ขส) จานวน 22 คน และ เกรด I (ร) จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 11 รายวิชา
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต การแก้ไขผลการเรียน ขส.(X) ของอาจารย์Thomas Igoe,Jr ในรายวิชา
ศิลปะการพูดในวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ลงนาม ขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดาเนินการตรวจสอบและให้
ผู้สอนลงนามให้เรียบร้อยก่อนส่งมหาวิทยาลัย
4.2 ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนนักศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษาภาค กศ.ปบ. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 33 รายวิชา
2) ผลการเรียนนั กศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2555 จานวน 24 รายวิชา
3) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555(ศูนย์ตาคลี) จานวน 7
รายวิชา
4) ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 2 รายวิชา
5) ผลการเรียนนั กศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2554 จานวน 2 รายวิชา
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6) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555 จานวน 10 รายวิชา
7) ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (ศูนย์ชัยบาดาล) จานวน
4 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียนทั้ง 8 รายการ และมีมติ เห็นชอบผลการเรียนนักศึกษา
ทั้ง 8 รายการ โดยมีข้อสังเกต ผลการเรียน ดร.สุชาดา รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิต มีผลการเรียน
PD(ผย) ผ่านยอดเยี่ยม เป็นจานวนมาก บางหมู่เรียนผ่านยอดเยี่ยมทุกคน
4.3 การขอแก้ไขผลการเรียน และส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอน
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1) ผศ.ดร.ประทุม ศรีรักษา ขอส่งผลการเรียน เพิ่มเติม ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จานวน 1 คน คือ นายนัฐพล พงศ์พันธุ์
จันทรา เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด นักศึกษาได้ผลการเรียน เป็น P (ผ่าน)
2) รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ ขอส่งผลการเรียน เพิ่มเติม ในผลการเรียน รายวิชา ระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จานวน 1 คน คือ นายนัฐพล พงศ์พันธุ์ จันทรา
เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด นักศึกษาได้ผลการเรียน เป็น B
3) อาจารย์พลฤทธิ์ ผิวพรรณงาม ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา การออกแบบเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 1 คน คื อ นางสาววรรธนา วรรณวัฒน์ เนื่องจาก
บันทึกคะแนนผิด นักศึกษาได้ผลการเรียน A
4) อาจารย์นิพิฐพนธ์ อินทิตานนท์ ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา รายวิชานโยบายสาธารณะ
และการวางแผน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 จานวน 1 คน คือ นายกิติพงษ์ ห้องกระจก เนื่องจากไม่ได้
รวมคะแนนรายงานให้นักศึกษา จึงขอแก้ไขผลการเรียน จาก E เป็น C
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 11.10 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

