รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 6/2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. - 15.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.ปรีชา
อาจารย์บุญสนอง
อาจารย์ชุติมา
อาจารย์เสน่ห์
ดร.ชัยพัฒน์
นางมัทนา
ดร.สุรพล
นางภัคจิรา
น.ส.จุฑามาศ

สุขเกษม
เภาคา
ธนูธรรมทัศน์
เทียมดี
ทรัพย์เที่ยง
ศุภนาคร
เคยบรรจง
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.เอื้อมทิพย์
นายวิบูลย์
ผศ.สุวรรณา
อาจารย์ศศิวิมล
ดร.กันยา

ศรีทอง
ศรีโสภณ
พันแสง
สุทธิสาร
กองสูงเนิน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ
ไปราชการต่างประเทศ

พวงพันธ์บุตร
พึ่งงาม
พงษ์โอภาส
รัตนจันทร์
รถกล
รอดพลอย

อาจารย์ประจาศูนย์ฯเดิมบางนางบวช
อาจารย์ประจาศูนย์ฯเดิมบางนางบวช
ผู้อานวยการศูนย์ฯชัยบาดาล
ผู้อานวยการศูนย์ฯตาคลี
อาจารย์ประจาศูนย์ฯบางระจัน
อาจารย์ประจาศูนย์ฯบางระจัน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.ประสาร
2. นายพันธ์ศักดิ์
3. ผศ.สาราญ
4. ผศ.อานวย
5. น.ส.ศศิชาล์
6. น.ส.จิตรลดา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและแนะนาผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. นางมัทนา ศุภนคร
2. ดร.สุรพล เคยบรรจง
3. นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประธานที่ประชุมแจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้
- 10 มิถุนายน 2556 เริ่มการเรียนการสอน
- 10 – 14 มิถุนายน 2556 นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์
- 17 – 21 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชาระค่าลงทะเบียน
- 17 มิ.ย. – 19 ก.ค. 56 ยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาในระบบออนไลน์
- 27 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2556
- 4 – 5 และ 9 กรกฎาคม 2556 หยุ ดการเรี ยนการสอน (ซ้อ ม และพิ ธีรั บพระราชทาน
ปริญญาบัตร)
- 5 – 9 สิงหาคม 2556 สอบกลางภาค
- 30 กันยายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และการแก้เกรด I ภาคการศึกษา
2/2555
- 1 – 4 , 8 – 11, 15 – 16 ตุลาคม 2556 สอบปลายภาค
- 25 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 1
1.2 ปฏิทินการศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศ ก าหนดปฏิ ทิ น การศึ ก ษา กศ.บป. ประจ าภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ตามรายละเอียด ดังนี้
- 27 กรกฎาคม 2556 เริ่มการเรียนการสอน
- 27 ก.ค. – 4 ส.ค. 56 นักศึกษาลงทะเบียนในระบบออนไลน์
- 5 – 11 สิงหาคม 2556 นักศึกษาชาระค่าลงทาเบียน
- 5 ส.ค. – 15 ก.ย. 56 นักศึกษาที่จะสาเร็ จการศึกษา ภาค 1/56 ยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษา
ออนไลน์
- 10 พฤศจิกายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนและการแก้ เกรด I ภาคฤดูร้อน
2555
- 16 – 17, 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 สอบปลายภาค
- 29 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอนุมัติผลการเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารหมายเลข 2
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1.3 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555(ครั้งที่ 2)
มหาวิทยาลัย ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา กศ.บป. ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา
2555 ดังนี้ เปลี่ยนแปลง การค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา จากวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2556 เป็นวันที่ 18 –
19 พฤษภาคม 2556
1.4 กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ภาควิชา คณะและ
หน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยได้แจ้งกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ภาควิชา
คณะ และหน่วยงานเทียบเท่า ประจาปีการศึกษา 2555 เพื่อกาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
- สาขาวิชาในภาควิชามนุษยศาสตร์ รับการประเมินวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2556
- สาขาวิชาในภาควิชาสังคมศาสตร์ รับการประเมินวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2556
- ภาควิชามนุษยศาสตร์ รับการประเมินวันที่ 27 มิถุนายน 2556
- ภาควิชาสังคมศาสตร์ รับการประเมินวันที่ 28 มิถุนายน 2556
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ รับการประเมินวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556
คณะกรรมการประเมินจะเป็นคณะกรรมการชุดที่ 6 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ผศ.ดร.สุธาสินี
ศิริโภคาภิรมย์
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ทัศนีย์
กระต่ายอินทร์
กรรมการ
3. อาจารย์ฑัชวงษ์
จุลสวัสดิ์
กรรมการ
4. อาจารย์เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
5. นางภัคจิรา
แท่นทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการประเมินขอเลื่อนการตรวจประเมินสาขาวิชาในภาควิชามนุษยศาสตร์ เป็น
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และตรวจประเมินสาขาวิชาในภาควิชาสังคมศาสตร์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
1.5 รายงานติดตามการใช้งบประมาณ ประจาเดือนเมษายน 2556
ประธานที่ประชุมแจ้งรายงานการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณประจาเดือนเมษายน 2556 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5 หมายเลข 6 และเอกสาร
หมายเลข 7
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขอผลงานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.ชาติชาย อนุกูล
อาจารย์ชาติชาย อนุกูล ส่งแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมิน
ผลการสอน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 คณะกรรมการประเมินผลการสอนของอาจารย์ชาติชาย อนุกูล เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา แบบค าขอรั บ การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ชาติชาย อนุกูล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการเสนอขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของอาจารย์ ดร.ชาติชาย อนุกูล
4.2 การขอแก้ไขผลการเรียน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร)
การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน เกรด X (ขส) และ เกรด I (ร) จานวน 4 รายวิชา
X (ขส) จานวน 2 คน และ I (ร) จานวน 4 คน รวม 6 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) และ เกรด I (ร) จานวน
4 รายวิชา X (ขส) จานวน 2 คน และ I (ร) จานวน 4 คน รวม 6 คน
4.3 ผลการเรี ยนของนักศึกษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. และผลการเรียนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาจารย์บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคกศ.บป. และผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1) ผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 15 รายวิชา
2) ผลการเรี ย นนั กศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 33
รายวิชา
3) ผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษาโครงการ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ปีการศึกษา 2555 จานวน 21 รายวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาผลการเรี ย นนั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ ภาคกศ.บป. และผล
การเรียน ผลการการเรียนนั กศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2555 และมีมติเห็นชอบผลการเรียนนักศึกษา
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4.4 การขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ บุญสนอง เภาคา รองคณบดีฝ่ ายบริหาร แจ้ง บันทึกการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผู้สอน ดังนี้
1) อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง บันทึกขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ รายวิชา เศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวน 1 คน คือ นายสนธยา สุ ขคุ้ม จากผลการเรียน D เป็น
ผลการเรียน E เนื่องจากนักศึกษาพิมพ์เลขที่ในใบรายงานไม่ถูกต้องทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการกรอก
คะแนน
2) อาจารย์วีรวิชญ์ บุญส่ง บันทึกขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ รายวิชาเศรษฐกิจ
ไทย ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จานวน 1 คน คือ นางสาวสุภาวดี ลีนาม จากผลการเรียน E เป็นผลการเรียน D
เนื่องจากนักศึกษาส่งรายงานผิดห้องจึงทาให้หารายงานไม่พบ ทาคะแนนในส่วนรายงานขาดไป เมื่อพบรายงาน
จึงขอแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเอกสารและหลักฐานการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
วีรวิชญ์ บุญส่ง และมีมติอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน ดังกล่าว
4.5 พิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุงของศูนย์การศึกษา
ประธานที่ประชุมขอให้ศูนย์การศึกษาฯ นาเสนอรายละเอียดหลักสูตร เพื่อพิจารณาทีละศูนย์ฯ
ผศ.สาราญ พงษ์โอกาส ผู้อานวยการศูนย์ฯ ชัยบาดาล นาเสนอหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
อาจารย์ พั น ธ์ ศั ก ดิ์ พึ่ ง งาม อาจารย์ ป ระจ าศู น ย์ เ ดิ ม บางน างบวช น าเสนอหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ผศ.อานวย รัตนจันทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฯตาคลี นาเสนอหลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย(5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
อาจารย์ศศิชาล์ รถกล อาจารย์ประจาศูนย์ฯบางระจัน นาเสนอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการนาเสนอหลักสูตรของศูนย์การศึกษาฯ และมีมติรับทราบ
โดยขอให้ศูนย์การศึกษาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ของศูนย์ ฯ
ชัยบาดาล ควรจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของของ สกอ. จึงนาเสนอในสภาวิชาการได้
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) ของศูนย์ฯ เดิมบางนางบวช ขอให้ตรวจสอบอาจารย์ประจาหลักสูตร จากหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย เพื่อความถูกต้องและเป็นระบบเดียวกัน และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
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(5ปี ) (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2555) ขอให้เพิ่มเติมจานวนงบประมาณในหลักสู ตรให้ ครบถ้ว น ใส่ เลขบัตร
ประจาตัวประชาชนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สกอ.กาหนด
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ขอให้ใส่
รายละเอียดของอาจารย์ผู้สอนให้ครบถ้วน ควรใส่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลงในข้อ3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555) ควรจัดทาให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อความถูกต้อง ของหลักสูตร
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(5ปี) ควรใส่ข้อมูล กิจกรรมเสริมในหลักสูตรวิชาชีพครูด้วย
6. รูปแบบการพิมพ์ และข้อมูลในแต่ละหลักสูตรควรเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อความถูกต้อง
และชัดเจนในการตรวจสอบ โดยดูรูปแบบจากหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปริญญากิตติมศักดิ์
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เที่ยง อาจารย์ประจาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เสนอรายชื่อผู้สมควร
ได้รั บปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบั ณฑิตกิตติม ศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 1 คน คือ นางสายใจ
เลิ ศวิ ริ ยะประภา ปั จจุ บั น ด ารงต าแหน่ ง นายกเทศมนตรี เมื องเขาสามยอด ให้ ที่ ประชุ มพิ จารณา เพื่ อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อ นางสายใจ เลิศวิริยะประภา เพื่อ
เข้ารับการพิจาณาปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

