รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2556
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. - 10.50 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์บุญสนอง
รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
อาจารย์ชุติมา
อาจารย์เสน่ห์
ดร.ชัยพัฒน์
นางภัคจิรา
น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
ศรีทอง
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ทรัพย์เที่ยง
แท่นทอง
ฉิมช้าง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.ปรีชา
ผศ.สุวรรณา
อาจารย์ศศิวิมล
ดร.กันยา

สุขเกษม
พันแสง
สุทธิสาร
กองสูงเนิน

ติดภารกิจ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม
ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม คณบดีคณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ไปธุระต่างจังหวัด มอบหมายให้อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานใน
การประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1. หน้าที่ 1 แก้ไขหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

2

2. หน้าที่ 3 เพิ่ม มติที่ประชุม ข้อ 4.3 มติที่ประชุม คณะกรรมการประจาคณะมีมติ
อนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 48 รายการ, ผลการเรียนนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 259 รายการ, ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 29 รายการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การขอแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์ณรงค์ ศรีธรรมา
ตามมติ ที่ ป ระชุ มกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 4/2556 มี มติ ใ ห้ ค ณะตรวจสอบข้ อ มู ล การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาที่เรีย นในรายวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ ในภาคการศึกษาที่
2/2554 จานวน 2 คน คือ นางสาวเพ็ญโฉม ผะอบทอง และสิบเอกธีรยุทธ แสงนิล คณะได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่านักศึกษาทั้งสองได้ลงทะเบียนเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์ณรงค์ ศรีธรรมา
3.2 การขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม กรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 4/2556 มี ม ติ ใ ห้ ด ร.สุ ข สั น ต์ จั น ทะโชโต
ตรวจสอบข้อสอบของนักศึกษานั กศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 รายวิช า พระพุทธศาสนากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จานวน 4 คน คือ นางสาวพันธ์ทิพย์ เรืองโสม,นางสาวนาตยา สดวัน, นางสาวภัสวรรณ
ยอดรัก, นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนปรีชากุล นั้น อาจารย์บุญสนอง เภาคา ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าได้ประสานงาน
กั บ อาจารย์ สุ ข สั น ต์ เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว อาจารย์ สุ ข สั น ต์ แจ้ ง ว่ า การตรวจข้ อ สอบจะ
ตรวจข้อสอบทั้งหมดของนักศึกษาและใส่คะแนนรวมของคะแนนทั้งหมดมิได้ใส่คะแนนเป็นรายข้อ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของ ดร.สุขสันต์ จันทะโชโต
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาคณะ
เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการประจาคณะครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการประจาคณะ
เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2556 คณะกรรมการประจ าคณะต้ อ งด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่ประชุมขอให้คณะกรรมการ
เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประจาคณะได้เพียง
3 ท่าน ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการประจาคณะ ดังนี้
1) นางมัทนา ศุภนคร
2) นายรุจ
ดุลยากร
3) นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
4) ดร.สุรพล เคยบรรจง
5) นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
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ที่ประชุมดาเนินการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนน
ดังนี้
1. นางมัทนา ศุภนคร
2. ดร.สุรพล เคยบรรจง
3. นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
4. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
5. นายรุจ
ดุลยากร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ คัดเลือก นางมัทนา ศุภนคร, ดร.สุรพล เคยบรรจง,นายวิบูลย์
ศรี โ สภณ โดยขอให้ คณะด าเนิ น การประสานงานผู้ ท รงคุณ วุฒิ ทั้ งสามท่า น และทาหนั งสื อเชิ ญทั้ งสามท่า น
เป็นกรรมการประจาคณะต่อไป ในกรณีที่ท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้ประสานงานกับผู้ที่ได้
คัดเลือกในคะแนนลาดับต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 10.50 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

