รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 8/2555
วันอังคารที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น. - 16.35 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. อ.มยุร ี
6. ผศ.เพชรรัตน์
7. ผศ.สุวรรณา
8. นายวิบลู ย์
9. นางมัทนา
10. นางภัคจิรา
11. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เทีย่ ง
อนุกูล
ทรัพย์เทีย่ ง
บริสุทธิ ์
พันแสง
ศรีโสภณ
ศุภนคร
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ผูแ้ ทนคณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.ศิรพิ ร วงษ์ขนั ธ์
2. อ.ราณี
ถนอมปญั ญารักษ์
3. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
เริ่ มประชุมเวลา

14.30 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2555 เดือนสิ งหาคม 2555
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพ ย์เ ที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ง รายละเอียดการใช้ง บประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2555 ประจาเดือนสิงหาคม 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้
จานวนโครงการทัง้ หมด 161 โครงการ
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โครงการที่มกี ารใช้งบประมาณ ตามแผนเป็ นทีเ่ รียบร้อย จานวน 75 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
46.58
โครงการทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.71
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.71
ดร.ชัย พัฒ น์ ทรัพ ย์ เ ที่ ย ง รองคณบดี ฝ่ า ยบริห าร แจ้ง ว่ า คณะจะด าเนิ น การปรับ
งบประมาณทีม่ อี ยูไ่ ปจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์ทเ่ี สื่อมสภาพและครุภณ
ั ฑ์ทข่ี าดแคลน
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ ง ว่ า คณะและสาขาวิช าที่ร ับ ผิด ชอบโครงการต้ อ งตรวจสอบ
งบประมาณทีใ่ ช้พร้อมกับตรวจสอบตัวชีว้ ดั และเป้าหมายของโครงการทีด่ าเนินการว่ามีความเหมาะสมและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่
นายวิ บู ล ย์ ศรีโ สภณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แสดงความคิ ด เห็ น ว่ า โครงการของคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ฯ มีโ ครงการเป็ น จานวนมาก และบางโครงการเป็ น โครงการที่ม คี วาม ซ้า ซ้อ นและ
คล้ายคลึงกัน ควรมีการรวมโครงการเพื่อการบริหารจัดการทีง่ า่ ยขึน้
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ได้ตงั ้ ข้อสังเกตในเรื่องจานวนแผนปฏิบตั กิ ารของคณะว่ามีแผนปฏิบตั กิ ารมากทาให้การบริหารโครงการ
มีความยุ่งยาก แต่เนื่องจากการประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาต้องมีโครงการที่เป็ นตัวชี้วดั ในการ
ดาเนินการตามองค์ประกอบในแต่ละด้านจึงมีความจาเป็ นทีส่ าขาวิชาต้องมีแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อรองรับการ
ประเมินดังกล่าว ซึง่ คณะจะได้ดาเนินการหารือกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ดังกล่าวต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 7/2555 วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 7/2555 วันจันทร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2555
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มกี ารแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 ศักยภาพอาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่ออาจารย์พเิ ศษ นางสาวจุฑามาศ
พรรณสมัย ผูส้ อนรายวิชา หลักสังคมวิทยา เป็ นอาจารย์ผสู้ อนแทนอาจารย์วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ ์
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ศิ กั ยภาพอาจารย์พเิ ศษ นางสาวจุฑามาศ พรรณสมัย
และรายวิชาทีส่ อนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
4.2 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร)
ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3 – 7 จานวน 4 รายวิชา และการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน
1 คน และแก้ไขผลการเรียน I (ร) จานวน 10 คน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของอาจารย์ผสู้ อน
และมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน ทัง้ 4 รายวิชา จานวน 10 คน
4.3 การแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียนของ
อาจารย์ผสู้ อนดังนี้
1. อาจารย์เ สนี ย์ เจริญ สุ ข แก้ไ ขผลการเรีย นรายวิช า กฎหมายลัก ษณะหนี้ ท วั ่ ไป
ในภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา 2554 ของนักศึกษาภาคกศ.บป. จานวน 2 คน โดยแก้ไขผลการเรียน ของ
สิบตรีหญิงศิรกิ านต์ เทียนทอง จาก B+ เป็ น C และแก้ไขผลการเรียน นางสาวสุภาพร มีรกั ษ์ จาก C
เป็น B+
2. อาจารย์มยุร ี ทรัพย์เทีย่ ง แก้ไขผลการเรียน รายวิชาเทคนิคการบริหาร ภาคการศึกษา
ที่ 2/2554 นักศึกษาภาคกศ.บป. จานวน 1 คน คือ สิบตารวจตรีอาทิตย์ เหลือสิงกุล จากผลการเรียน W เป็น C
3. ดร.ศิรชิ ยั เพชรรักษ์ แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารายวิชา แนวคิด
และทฤษฎีรฐั ประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2553 จานวน 1 คน คือ นางทิพรัต พงษ์อนันต์ จากผล
การเรียน B+ เป็นผลการเรียน A
4. ดร.รัฏฐาธิป จันทร์ครุธ ทรัพย์รวงทอง แก้ไขผลการเรียน ของนางสาวนันทวรรณ์
แกมทับทิม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2554 รายวิชา การบริหารองค์กร จากผลการเรียน
B+ เป็น A
5. ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ส่งผลการเรียนเพิม่ เติมรายวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์และจริยธรรมตามปกติ ของนายเจนณรงค์ อินทร์ฤทธิ ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่
2/2553 ซึง่ ได้ผลการเรียน B
6. ดร.ปญั ญา อนันตธนาชัย ส่งผลการเรียนเพิม่ เติมรายวิชา ยุทธศาสตร์การปกครอง
ท้องถิน่ ของนางสาวนาฏเฉลียว คณะฤทธิ ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ซึง่ ได้ผล
การเรียน B+
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาเอกสารและหลักฐานการขอแก้ไขผลการเรียน และส่งผล
การเรียนเพิม่ เติม ของอาจารย์ผสู้ อน ดังนี้
1. อนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์เสนีย์ เจริญสุข รายวิชากฎหมายลักษณะหนี้
ทัวไป,
่ อาจารย์มยุร ี ทรัพย์เทีย่ ง รายวิชาเทคนิคการบริหาร
2. มติทป่ี ระชุมไม่อนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน ของอาจารย์ผสู้ อนดังนี้
- ไม่อนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียนของ ดร.ศิรชิ ยั เพชรรักษ์ ในรายวิชา แนวคิดและทฤษฎี
รัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจาก เอกสารหลักฐานไม่สอดคล้องกัน
- ไม่อนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียนของ ดร.รัฏฐาธิป จันทร์ครุธ ทรัพย์รวงทอง โดยขอให้
ส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ส่งเฉพาะเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา
และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครัง้
- ไม่อ นุ ม ตั ิก ารแก้ไ ขผลการเรีย นรายวิช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละจริย ธรรม
ตามปกติ ของร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ เนื่องจากการรวมคะแนนไม่ครบถ้วน เอกสารหลักฐานการ
สอบไม่ครบถ้วน, ไม่ระบุการสอบในการประเมินผล, เกณฑ์การให้คะแนนยังไม่ชดั เจน
- ไม่อนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียนของ ดร.ปญั ญา อนันตธนาชัย รายวิชายุทธศาสตร์การ
ปกครองท้องถิน่ เนื่องจาก เอกสารไม่สอดคล้องกันคะแนนทีใ่ ห้ รายชื่อนักศึกษามีความผิดพลาด
ทีป่ ระชุมขอให้คณะแจ้งอาจารย์ผสู้ อนและขอให้ส่งเอกสารหลักฐานใหม่อกี ครัง้
4.4 ผลการเรียนของนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554 และภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ผศ.ศรีสุ ภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้ง รายละเอียด ผลการเรียนนักศึกษา
ภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อ นปี การศึกษา 2554 จานวน 20 รายวิชา ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป.
ภาคฤดูรอ้ น 2554 ศูนย์เดิมบาง จานวน 1 รายวิชา ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
ปีการศึกษา 2554 จานวน 8 รายวิชา และผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา
2554 จานวน 2 รายวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ประชุม มีมติอ นุ ม ตั ิผ ลการเรีย นนัก ศึกษาภาคกศ.บป. ภาคฤดูร้อ นปี
การศึกษา 2554 จานวน 20 รายวิชา ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคฤดูรอ้ น 2554 ศูนย์เดิมบาง
จานวน 1 รายวิชา ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูรอ้ น ปี การศึกษา 2554 จานวน 8
รายวิชา และผลการเรียนนักศึกษาโครงการ กศ.นบ. ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2554 จานวน 2 รายวิชา
4.5 การขอตาแหน่ งทางวิ ชาการ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม
ตามที่ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม ได้ย่นื แบบค าขอรับการพิจารณากาหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการ ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ (เอกสารหมายเลข 21) บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาประเมินการสอน
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ของ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และนาผลการประเมินยื่นต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อส่งผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัยตามลาดับ
นายวิบู ล ย์ ศรีโ สภณ แจ้ง ว่ า ขอให้ค ณะตรวจสอบรายละเอีย ดข้อ ความในเอกสาร
ให้ครบถ้วน ส่วนใดไม่ใช้ให้ขดี ออก เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณา แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์ แบบประเมินคุณสมบัตโิ ดยผู้บงั คับบัญชา และแบบประเมินผลการสอน ของ
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการขอตาแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิ กประชุมเวลา 16.35 น.
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