รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. - 10.15 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ดร.ปรีชา
อ.บุญสนอง
ผศ.สุวรรณา
อ.ศศิวิมล
ผศ.ดร.ศิริพร
นายวิบูลย์
นางมัทนา
นางภัคจิรา
น.ส.จุฑามาศ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ดร.มยุรี
2. ผศ.เพชรรัตน์
3. นายธวัชชัย

สุขเกษม
เภาคา
พันแสง
สุทธิสาร
วงษ์ขันธ์
ศรีโสภณ
ศุภนคร
แท่นทอง
ฉิมช้าง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าสานักงานคณบดีฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ทรัพย์เที่ยง
บริสุทธิ์
เศรษฐจินดา

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดภารกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง กาหนดปฏิทิน การศึกษา ภาคกศ.บป.
ประจาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลั ย ประกาศ เรื่ อ ง กาหนดปฏิทิ นการศึ กษา ภาคกศ.บป. ประจ าภาคฤดูร้อ น ปี
การศึกษา 2555 ดังนี้
- นักศึกษาลงทะเบียน 18 – 31 มีนาคม 2556
- เริ่มการเรียนการสอน 23 มีนาคม 2556
- ชาระเงินลงทะเบียน 1 – 5 เมษายน 2556
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- 30 มิถุนายน 2556 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน การแก้ I ภาค 2/2555 และการ
รักษาสภาพนักศึกษา
- วันที่ 6 – 7 และ 13 กรกฎาคม 2556 สอบปลายภาค
- วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการประจ าคณะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย น
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
- หน้าที่ 2 ข้อ 1.2 ย่อหน้าที่ 5 เพิ่มคาว่า การ ในประโยค โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- หน้าที่ 2 ข้อ 1.2 ย่อหน้าที่ 6 แก้ไข ของให้ภาควิชา เป็น ขอให้ภาควิชา
- หน้าที่ 3 ข้อ 42 ย่อหน้าที่ 2 เพิ่มคาว่า ศึกษา ในประโยครายชื่ออาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 รายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอน นักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายชื่อผู้สอนและรายวิชาที่สอนนักศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่ขอเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน จานวน 48 รายวิชา และอนุมัติให้จัดการเรียน
การสอน จานวน 43 รายวิชา มี 5 รายวิชาที่ ไม่สามารถเปิดสอนได้ เช่น รายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการ
แสดง เนื่ องจากมีนักศึกษาเรียนเพียงคนเดียวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ รายวิชาวรรณคดีเบื้องต้น
รายวิชาความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อการสอนภาษา, รายวิชาวิถีไทย ไม่มีผู้สอน และในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ในสื่อมวลชน นักศึกษาขอเปิดรายวิชาไว้แต่ไม่สามารถเรียนได้เพราะต้องไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะ
ปฏิทินการศึกษาในภาคฤดูร้อนจะไม่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพราะมีช่วงเวลาที่ตรงกัน
นางมั ท นา ศุ ภ นคร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สอบถามถึ ง รายวิ ช าที่ ข อเปิ ด ในภาคฤดู ร้ อ น 2555
เป็นรายวิชาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จึงอนุญาตให้จัดการเรียน
การสอนในภาคฤดูร้อน เพราะบางรายวิชานักศึกษาควรที่จะเรียนสมทบในภาคปกติมากกว่าที่จะขอเรียนในภาคฤดูร้อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คัดเลือกหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้ า
ภาควิชาสังคมศาสตร์ เนื่ องจากหั วหน้าภาควิชา จะครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ 20 มีนาคม 2556
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จึ งได้ดาเนินการจัดประชุมอาจารย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 เพื่อให้
อาจารย์ในภาควิชามนุษยศาสตร์ คัดเลือกบุคคลผู้สมควรดารงตาแหน่ง หัวหน้ าภาควิชามนุษยศาสตร์ และ
อาจารย์ภ าควิชาสั งคมศาสตร์ คัดเลื อกหั ว หน้าภาควิช าสั งคมศาสตร์ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผลการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ มีจานวน 3 คน คือ
1. ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์
2. ดร.กันยา กองสูงเนิน
3. ดร.ชาติชาย อนุกูล
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ซึ่งต่อมา ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ ได้เสนอบันทึกเพื่อขอถอนตัวจากการเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์มีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 คน
คือ รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง
โดยประธานที่ ป ระชุ ม ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ภาควิ ช า
มนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกาหนด
หน้าที่ และความรับผิดชอบของภาควิชา และผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ และ
ลงคะแนนเลือกหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ดร.กันยา กองสูงเนิน ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์ และ รศ.ดร.เอื้อมทิพย์ ศรีทอง ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
4.2 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร) ของ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 7 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 2 คน 2 รายวิชา และแก้ไขผลการเรียน I
(ร) จานวน 19 คน 5 รายวิชา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) และI(ร) นักศึกษา จานวน 7
รายวิชา เป็นนักศึกษาจานวน 21 คน
4.3 ผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี
ผศ.สุวรรณา พันแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้ง ผลการเรียน นักศึกษาภาคกศ.บป. ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน คืออาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 10.15 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผู้บันทึกการประชุม
ภัคจิรา แท่นทอง
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

