รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1/2555
วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมยูงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. อาจารย์มยุร ี
6. อาจารย์ราณี
7. ผศ.ดร.ศิรพิ ร
8. ผศ.สุวรรณา
9. นางมัทนา
10. นายวิบลู ย์
11. นายธวัชชัย
12. น.ส.จุฑามาศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เทีย่ ง
อนุกูล
ทรัพย์เทีย่ ง
ถนอมปญั ญารักษ์
วงษ์ขนั ธ์
พันแสง
ศุภนคร
ศรีโสภณ
เศรษฐจินดา
ฉิมช้าง

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ ์
2. นางภัคจิรา แท่นทอง
เริ่ มประชุมเวลา

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

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

ลากิจ
ไปราชการ

14.00 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2554
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ รายงานผลการดาเนินงานในปี ง บประมาณ 2554
(ตุ ล าคม 2553 – กันยายน 2554) ในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิบตั ิก ารประจาปี งบประมาณ 2554
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขอกันเงินเหลื่อมปี และเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวภายในเดือน
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ธันวาคม 2554 ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพย์เทีย่ ง รองคณบดีฝ่ายบริหารชีแ้ จ้งรายละเอียดการใช้งบประมาณใน
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2554 มีดงั นี้
- โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ทัง้ หมด 180 โครงการ
- โครงการทีด่ าเนินการใช้งบประมาณมากกว่า 50% จานวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89
- โครงการทีด่ าเนินการใช้งบประมาณน้อยกว่า 50% จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33
- โครงการทีไ่ ม่ได้ดาเนินการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78
จากผลการดาเนินงานในเอกสารหมายเลข 1 มีบางโครงการทีม่ ไิ ด้ดาเนินงาน เนื่องจากคณะได้ขออนุ ญาต
กันเงินงบประมาณเพื่อใช้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ แต่มไิ ด้รบั การอนุ มตั ิจงึ ทาให้โครงการบางโครงการ
ไม่สามารถดาเนินการได้
1.2 รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม
– ธันวาคม 2554)
ดร.ชัย พัฒ น์ ทรัพ ย์ เ ที่ ย ง รองคณบดี ฝ่ า ยบริห ารแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ ค ณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณประจาปีงบประมาณ 2555 และได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบตั ิก าร จานวน 156 โครงการ ซึ่งระยะเวลาในการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวได้
ดาเนิ น การในไตรมาสที่ 1 (ตุ ล าคม - ธัน วาคม 2554) เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ขอรายงานการใช้งบประมาณในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2555 ไตรมาสที่ 1 ดังนี้
- โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ทัง้ หมด 156 โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการ และใช้งบประมาณไปแล้ว จานวน 8 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
5.13
ผลการดาเนินงานในไตรมาสแรกจะมีบางโครงการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งคณะจะ
ดาเนินการเร่งรัดการดาเนินงานเพื่อให้มกี ารจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
นอกจากนี้ ป ระธานในที่ป ระชุ ม ยัง ชี้ แ จงว่ า จากข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุ ณวุฒ ิ และจากการตรวจประเมินการประกันคุ ณภาพการศึกษา ทาให้คณะมีการดาเนินการ จัด
กิจกรรมทีม่ คี วามใกล้เคียงกัน สอดคล้อง และสัมพันธ์กนั ในเวลาเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ทัง้ นี้ในการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรมคณะขอให้สาขาวิชา
ดาเนินการใช้งบประมาณด้วยความคุม้ ค่า และถูกต้องตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 14/2554 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 14/2554 วันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2554
มติ ที่ประชุม

ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
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1. หน้าที่ 1 แก้ไขตาแหน่งผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายบริหาร จาก รองประธาน
กรรมการ เป็น ประธานกรรมการ
2. เรียงลาดับ ผูเ้ ข้าประชุมให้ถูกต้อง ทัง้ 11 ลาดับ
3. แก้ไขเวลาในการเข้าประชุม จากเวลา 15.15 น. เป็น 11.15 น.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
3.1 ความคืบหน้ าการปรับปรุงหลักสูตร
ประธานที่ป ระชุ ม แจ้ง ว่ า ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ หลัก สูต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ศิลปกรรม และสาขาวิชาภาษาจีน จะเข้ารับการพิจารณาในสภามหาวิทยาลัย และ หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะเข้ารับการพิจารณาในสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ปี 2554 – 2558 ตามรายละเอีย ดการวิเ คราะห์ส ภาพภายในและ
สภาพแวดล้อ มของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ (SWOT Analysis) และแผนพัฒ นาคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2558
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณา การวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพแวดล้อมของคณะ
มนุษยศาสตร์(SWOT Analysis) และแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2554 – 2558
นายธวัช ชัย เศรษฐจิน ดา ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ แสดงความคิด เห็น ว่ า การวิเ คราะห์ส ภาพ
ภายนอกด้าน โอกาส ในด้านของสถานที่ถอื ว่ามีความได้เปรียบเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นัน้
ตัง้ อยู่ในบริเวณที่เดินทางได้สะดวก สามารถดูแลรับผิดชอบได้ในหลายจังหวัด ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒ นาคุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ที่รู้จ ัก อย่ า งแพร่ ห ลายก็จ ะสามารถดึง ดู ด นั ก ศึก ษาที่ส นใจได้เ ป็ น จ านวนมาก
นอกจากนี้ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน หรือจัดตัง้ ศูน ย์ศกึ ษา
พลังงานทดแทนได้ก็จะเป็ นที่น่าสนใจมากขึ้น เพราะเรื่องพลังงานทดแทนกาลังเป็ นที่สนใจและจาเป็ น
อย่างยิง่ ในอนาคต นอกจากนี้ยงั มีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิน่ ในเรือ่ งการผลิตพลังงานทดแทนได้ในอนาคต
นายวิบูลย์ ศรีโสภณ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ตัง้ ข้อสังเกตว่า การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนบาง
ข้อยังมีขอ้ ขัดแข้งกันบาง เช่น จุดแข็ง 1.1.1.1 บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างดี
จุดอ่อ น 1.2.1.2 อาจารย์อาวุโสและประสบการณ์สูงจะถึง วัยเกษียณอายุราชการจานวนมาก ในด้าน
จุดอ่อนของนักศึกษา ข้อ 1.2.3.2 นักศึกษาบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดคุณธรรม จริยธรรม และ
ความมีวนิ ัย และข้อ 1.2.3.3 นักศึกษาบางส่วนไม่ปฏิบตั ิต ามระเบียบมหาวิทยาลัย เช่น การแต่งกาย
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การเข้าร่วมกิจกรรม เป็ นต้น ในสองประเด็นดังกล่าวถ้าจานวนนักศึกษามีเป็ นจานวนบางส่วนจะถือ เป็ น
จุดอ่อนหรือไม่
4.2 ผลการเรียนนักศึกษาที่ส่งผลการเรียนล่าช้า และผลการเรียนนักศึกษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาค
การศึกษาที่ 1/2554 จานวน 16 รายการ และผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2554
วิทยาเขตสิงห์บุร ี จานวน 1 รายวิชา คือรายวิชาวิถไี ทย
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป. ภาค
การศึกษาที่ 1/2554 ดังนี้
- จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 39 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์หนองฉาง จานวน 1 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ชยั บาดาล จานวน 4 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ตาคลี จานวน 5 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์เดิมบาง จานวน 6 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสิงห์บุร ี จานวน 2 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ไอ – แมท จานวน 1 รายการ
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2554 นักศึกษาโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ดังนี้
- จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 9 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์หนองฉาง จานวน 2 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ตาคลี จานวน 4 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ไอ-แมท จานวน 1 รายการ
- จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์เดิมบางนางบวช จานวน 3 รายการ
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี และ
ผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 แล้วมีมติเห็นชอบอนุ มตั ิ
ผลการเรียน
4.3 การส่งผลการเรียนเพิ่ มเติ ม
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งรายชื่ออาจารย์ผสู้ อน พร้อมหลักฐานการ
ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติม ดังนี้
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1. อาจารย์ ดร.จอมชัย เลิศ อมรรัฐ ขอส่ ง ผลการเรีย นเพิ่ม เติม ของนางสาวไพลิน
พันธ์ทพิ ย์ศกั ดิิิ์ รายวิชา การวิเคราะห์นโยบาย (2208302)ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ผลการเรียนที่
ส่งคือ B+
2. อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ นายกิตติศกั ดิ ์ วชิตนาค
นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2102101) ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ผลการเรียน
ทีส่ ่ง คือ C
3. อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ นางสาวเขมนิตร เคนวันดี
นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (2102002) ในภาคการศึกษาที่
2/2553 ผลการเรียนทีส่ ่ง คือ C
4. อาจารย์ณรงค์ ศรีธรรมา ขอส่งผลการเรียนเพิ่มเติมของ นางสาวเขมนิตร เคนวันดี
นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชา การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิน่ (2209310) ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ผล
การเรียนทีส่ ่ง คือ B
5. อาจารย์ James Timothy Bland ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของนางสาวรุ่งทิวา งามวัน
นักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ (2102202) ในภาคการศึกษาที่ 1/2554
ผลการเรียนทีส่ ่ง คือ B+ และ นางสาวมัณฑนา มาลัยทอง ผลการเรียนทีส่ ่ง คือ B+
6. อาจารย์ส าธิต า สัง ข์พงษ์ ขอส่ งผลการเรีย นเพิ่มเติมของนางสาวนัน ทนา ไม้โ ง
นักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2102101) ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ผลการ
เรียนทีส่ ่ง คือ E
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของอาจารย์ทงั ้ 5 คน และ
มีมติ อนุมตั ิ การส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ อาจารย์ศศิลกั ษณ์ รอดโพธิ ์ทอง รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร และ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน, อาจารย์ณรงค์ ศรีธรรมา รายวิชา
การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิน่ , อาจารย์ James Timothy Bland รายวิชาภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ, อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มีมติไม่อนุมตั ิ การส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ อาจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ รายวิชา
การวิเคราะห์นโยบาย เนื่องจากเอกสารในการประกอบการพิจารณานัน้ ไม่ครบถ้วน ไม่มเี อกสารคะแนน
เก็บระหว่างภาค และไม่มกี ารตรวจข้อสอบปลายภาค
4.4 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส), I (ร) และการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์
ผูส้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน X
(ขส) และ I (ร) ของอาจารย์ผสู้ อน จานวน 16 รายการ และการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ดังนี้
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1. อาจารย์อภิชาติ อาวจาปา ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา 2 คน ในรายวิชา กฎหมายธุรกิจ
(2201301) ภาคการศึกษาที่ 1/2554 คือ นายธัชพล รุ่งหัวไผ่ คะแนนระหว่างภาค 44 คะแนน และคะแนน
สอบปลายภาค 13 คะแนน รวม 57 คะแนน ผลการเรียน คือ D+ และนายรัชพล รุ่งหัวไผ่ คะแนนระหว่างภาค
47 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 136 คะแนน รวม 63 คะแนน ผลการเรียน คือ C
2. อาจารย์ Patrick Duclou ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (2102101) ภาคการศึกษาที่ 1/2555 คือ นายณัฐวุฒ ิ เฉลิมวัฒน์ คะแนนกลางภาค 44
คะแนน คะแนนปลายภาค 22 คะแนน รวม 66 คะแนน ผลการเรียน คือ C+
3. อาจารย์อรอุมา เปรมปรี ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาจานวน 13 คน รายวิชา ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร (21011101) ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
คะแนนกลางภาค ปลายภาค รวม ผลการเรียน
1) นางสาวขวัญภิรมย์ ทองดี
40
25
65
C+
2) นางสาวนิภาพร โพธิเตียน
34
ขส
34
X
3) นายทรงวุฒ ิ มูลตรีบุตร
29
22
51
D
4) นายณัฐพล มีนุ้ย
46
22
68
C+
5) นางสาวสุภาพร โพธิสมั ฤทธิ ์
38
23
61
C
6) นางสาวเมวิกา สุขเกษม
34
25
59
D+
7) นายวิศณุ นุชงาม
46
22
68
C+
8) นายเอกสิทธิ ์ ศักดิ ์วิเศษ
32
23
55
D+
9) นายศรายุทธ เจติยวรรณ
24
26
50
D
10) นายจตุพล ศิลา
46
ขส
46
X
11) นายกตัญญู จันทร์ทอง
30
20
50
D+
12) นางสาวณัฏฐณิชา สิงโห
40
21
61
C
13) นายนวพล บุญอาบ
44
26
70
B
4. อาจารย์พรี ะพงษ์ ศรีเหนี่ยง ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่
1/2554 รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (22084055) คือ นางสาววรรณนิภา แสงอ่อน จากผลการ
เรียน C เป็นผลการเรียน C+ คะแนนสอบระหว่างภาค 41 คะแนนสอบปลายภาค 26 รวม 67 คะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X (ขส), I(ร) จานวน 16 รายการ
และการขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ทงั ้ 4 คน และมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน X (ขส), I(ร) ทัง้
16 รายการ และอนุ มตั กิ ารขอแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์อภิชาติ อาวจาปา รายวิชากฎหมายธุรกิจ ,
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อาจารย์ Patrick Duclou รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, อาจารย์อรอุมา เปรมปรี รายวิชาภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและ อาจารย์พรี ะพงษ์ ศรีเหนี่ยง รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4.5 ศักยภาพอาจารย์พิเศษ
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า เนื่องจาก ผู้อานวยการสานักงาน
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสิงห์บุร ี ได้เสนอบันทึกข้อความ ขออนุ ญาตเปลี่ยนแปลงตารางการเรียน ของ
นักศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุร ี เนื่องจากระยะเวลาในการจัดเรียนการสอนตรงกับการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงมีผ ลให้อ าจารย์มยุร ี ทรัพย์เ ที่ยง ไม่ส ามารถรับ ผิดชอบการสอนใน
รายวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ ของวิทยาเขตสิงห์บุร ี ในภาคการศึกษา 2/2554 ได้
ซึง่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ไม่อนุ ญาตให้เปลีย่ นแปลงตารางการเรียนดังกล่าว และให้ นางสาวศศิชาล์
รถกล เป็นผูส้ อนในรายวิชาดังกล่าวแทน
ผู้อ านวยการส านัก งานโครงการจัดตัง้ วิ ทยาเขตสิงห์บุร ี จึง ส่ งศักยภาพอาจารย์พิเ ศษ
ผูส้ อนรายวิชา การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ คือ นางสาวศศิชาล์ รถกล วุฒกิ ารศึกษา
(รปม.)รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒกิ ารศึกษา (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์
ทัวไป
่ เพื่อเป็นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษาที่ 2/2554
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒติ งั ้ ข้อสังเกต
ในการจัดหาศักยภาพอาจารย์พเิ ศษ และการพิจารณาอนุมตั ศิ กั ยภาพ ดังนี้
1. การพิจารณาหรือ คัดเลือ กผู้ท่มี คี ุ ณสมบัติเ หมาะสม เพื่อ จะเป็ นอาจารย์พิเ ศษและ
รับผิดชอบในรายวิชาที่ส อนในแต่ ล ะภาคการศึกษานัน้ ควรจะคัดเลือ กผู้มคี ุ ณสมบัติเ หมาะสมจากวุฒ ิ
การศึก ษา และมีป ระสบการณ์ ใ นการเรีย นหรือ การสอนในรายวิช านั น้ ๆ ซึ่ง จะตรวจสอบได้จ ากวุ ฒ ิ
การศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ทัง้ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทัง้ นี้เพราะรายวิชาบางรายวิชาต้องใช้
ประสบการณ์จากการเรียนการสอน และประสบการณ์ ในการทางาน จึงจะทาให้ส ามารถถ่ ายทอดวิชา
ความรูใ้ นรายวิชานัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้รบั ความรู้และประสบการณ์ได้อย่าง
ครบถ้วนตามเนื้อหาในรายวิชา
2. ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารในการเสนอศักยภาพอาจารย์พเิ ศษ ในแต่ละภาคการศึกษา ศูนย์/
สานัก ควรจัดผูส้ อนทีม่ คี วามเหมาะสม และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถ
ส่งศักยภาพของอาจารย์พเิ ศษในแต่ละภาคการศึกษาให้แก่คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา และต้อง
แจ้งรายชื่ออาจารย์พเิ ศษทีส่ อนในและภาคการศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ก่อนทีจ่ ะมีการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรแจ้งขัน้ ตอนในการขออนุ มตั ศิ กั ยภาพอาจารย์
พิเศษ หรือจัดทาแบบฟอร์มในการอนุมตั ศิ กั ยภาพอาจารย์พเิ ศษเพื่อให้หน่ วยงานทีต่ ้องการเสนอศักยภาพ
ทราบถึงขัน้ ตอนในการดาเนินการเสนอศักยภาพอาจารย์พเิ ศษ และหลักฐานเอกสารที่ควรจะเสนอเพื่อ
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ประกอบการพิจารณา เพราะศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและประสบการณ์ ของอาจารย์ผู้สอนมีผ ลกระทบ
โดยตรงต่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์คณะควร
ดาเนินการให้เป็นมาตรฐานทีช่ ดั เจน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ไม่ม ี -

เลิ กประชุมเวลา 16.00 น.
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