รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2556
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. - 10.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อ.บุญสนอง
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
ผศ.ดร.ศิริพร
นายวิบูลย์
นางมัทนา
นายธวัชชัย
นางภัคจิรา
น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
ศรีทอง
วงษ์ขันธ์
ศรีโสภณ
ศุภนคร
เศรษฐจินดา
แท่นทอง
ฉิมช้าง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.ปรีชา
ผศ.สุวรรณา
อ.ศศิวิมล
ดร.กันยา

สุขเกษม
พันแสง
สุทธิสาร
กองสูงเนิน

ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปราชการต่างประเทศ
ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปราชการต่างประเทศ มอบหมายให้อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การคัดเลือกหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอให้ประธานที่ประชุม แนะนาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมได้รู้จัก
ประธานที่ประชุมแนะนา หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คือ ดร.กันยา กองสูงเนิน ซึ่งขณะนี้
อาจารย์ไปราชการต่างประเทศ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง โดยขอให้ หัวหน้า
ภาควิชาสังคมศาสตร์แนะนาตัวเอง
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง หั วหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ แนะนาตนเองกับที่ประชุม และกล่าว
ขอบคุณที่ได้รับการคัดเลือก และจะปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ
3.2 การเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน
อธิการบดีได้สอบถามในเรื่องการเปิดรายวิชานักศึกษาภาคปกติ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2555 คณะได้ดาเนินการจั ดทาหนังสือชี้แจงในเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดี ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติให้เปิดรายวิชา
ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขออนุมัติเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
อาจารย์ บุ ญ สนอง เภาค า รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง รายละเอี ย ด
การขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผู้สอน จานวน 8 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน
3 คน 1 รายวิชา และแก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 34 คน 8 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และI(ร) นักศึกษา จานวน
8 รายวิชา เป็นนักศึกษาจานวน 37 คน
4.2 การขอแก้ไขผลการเรียน และขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติม
อาจารย์ บุ ญ สนอง เภาค า รองคณบดี ฝ่ ายบริ ห าร ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ง รายละเอี ย ด
ผลการเรียน นัก ศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 จานวน 2 รายวิชา ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 12 และการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ได้ขอแก้ไขผลการเรียนของนางสาวฉัฐสุรีย์ ศรีทรงเมือง
นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 อาจารย์ผู้สอนคือ Mr.Gee เนื่องจากระบบการรวมคะแนนมีผิดพลาดทาให้การให้เกรด
มีความผิดพลาด นักศึกษาได้ผลการเรียน รวม 95 คะแนน เกรด คือ A แต่ในระบบใส่ผลการเรียนนักศึกษาเป็น E
จึงขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 13
2. อาจารย์ ณ รงค์ ศรี ธ รรมา อาจารย์พิ เศษ ผู้ ส อนรายวิ ช า การวิ เคราะห์ โ ครงการและ
การบริหารโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 เนื่องจากในระบบแสดงผลการเรียน W จึงไม่สามารถกรอก
ผลการเรียนนักศึกษาได้ จึง ขอแก้ไขผลการเรียน นางสาวเพ็ญโฉม ผะอบทอง และ สิบเอกธี รยุทธ แสงนิล
จาก W เป็น B+ ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 14
3. ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่
1/2555 รายวิชา พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน จานวน 4 คน คือ นางสาวพันธ์ทิพย์ เรืองโสม,
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นางสาวนาตยา สดวัน, นางสาวภัสวรรณ ยอดรัก, นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนปรีชากุล ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 15
ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการแก้ไขผลการเรียนและการส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของอาจารย์
ผู้สอนและตั้งข้อสังเกต ดังนี้
1. การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ควรจะให้อาจารย์ผู้สอน
หรือหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้ทาบันทึกส่งผลการเรียน จึงจะเหมาะสมมากกว่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาบันทึกแก้ไข
ผลการเรียน
2. ขอให้ คณะตรวจสอบ การลงทะเบียนเรีย นของนักศึกษา ในรายวิช าของอาจารย์ณรงค์
ศรีธรรมา
3. ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต อาจารย์ผู้สอนรายวิชา พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขอให้ส่งเอกสารข้อสอบ และตรวจข้อสอบนักศึกษาในแต่ละข้อให้ครบถ้วน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
และขอให้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาของอาจารย์ณรงค์ ศรีธรรมา และขอให้ ดร.
สุขสันต์ จันทะโชโต ตรวจสอบเอกสารการขอแก้ไขผลการเรียน ใหม่อีกครั้ง
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2555
อาจารย์ บุ ญ สนอง เภาค า รองคณบดี ฝ่ ายบริ ห าร ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ้ง รายละเอี ย ด
ผลการเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 48 รายการ
2. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 259 รายการ
3. ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่
2/2555 จานวน 29 รายการ
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะมีมติอนุมัติผลการเรียน ผลการเรียนนักศึกษาภาคก
ศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 48 รายการ, ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2555
จานวน 259 รายการ, ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่
2/2555 จานวน 29 รายการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 10.15 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

