รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครัง้ ที่ 5/2555
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. - 12.30 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.ดร.ศิรพิ ร
8. ผศ.สุวรรณา
9. อ.ราณี
10. นางมัทนา
11. นายธวัชชัย
12. นางภัคจิรา
13. น.ส.จุฑามาศ

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

ผูไ้ ม่มาประชุม
1. นายวิบลู ย์

ศรีโสภณ

เริ่ มประชุมเวลา

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

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

ติดราชการ

10.00 น.

เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานผลการใช้ ง บประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2555 เดื อนพฤษภาคม
2555
ดร.ชัยพัฒน์ ทรัพ ย์เ ที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้ง รายละเอียดการใช้ง บประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2555 ประจาเดือนพฤษภาคม 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้
จานวนโครงการทัง้ หมด 158 โครงการ
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โครงการทีม่ กี ารใช้งบประมาณ ตามแผนเป็นทีเ่ รียบร้อย จานวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.81
โครงการทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการใช้งบประมาณ จานวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.94
โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.25
ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของ
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของคณะ ในรอบ 6 เดือน โดยคณะได้แจ้ง
รายละเอียดของผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง้ นี้เมื่อคณะกรรมการแจ้งผลการประเมินจะ
นาแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบต่อไป
1.2 การประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจา
ปี การศึกษา 2555
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ก าหนดการประชุ ม อาจารย์ และบุ ค ลากรคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2555 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 10/702
อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อชี้แจงข้อมูลและรับทราบนโยบายในการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2555 และเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูล แนะนาอาจารย์ใหม่ รวมทัง้ แสดงความยินดีกบั อาจารย์ท่ี
สาเร็จการศึกษา และทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งทางวิชาการ โดยในการประชุมครัง้ นี้ คณะได้เชิญท่านอธิการบดีเป็ น
ประธานเปิ ดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งจะเป็ นโอกาสอันดีท่คี ณาจารย์คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะได้ซกั ถามข้อสงสัย และชีแ้ จงนโยบายต่าง ๆ
1.3 ก าหนดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาชัน้ ปี ที่ 1 และประชุ มผู้ปกครองนั กศึ กษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันศุกร์ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2555 ณ
หอประชุม 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึก ษา 2555 ณ หอประชุ ม 2 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี และก าหนดการเข้า ค่ า ยพัฒ นา
บุคลิกภาพ ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือปา่ สักแคมป์ อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี
ดร.ชาติชาย อนุ กูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งรายละเอียดการการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 คณะได้เชิญผูป้ กครองนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อชีแ้ จง
รายละเอียดต่างๆ ทีน่ กั ศึกษาและผูป้ กครองต้องรับทราบ แนะนาผูบ้ ริหารคณะ อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา
ข้อมูลการขอกูย้ มื เงินเพื่อการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน กาหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
คณะ และกฎระเบียบต่างๆ ทีน่ ักศึกษาจะต้องรับทราบและปฏิบตั ใิ นขณะทีศ่ กึ ษาทีม่ หาวิทยาลัย ช่วงบ่าย
นักศึกษาจะเข้าพบหัวหน้ าสาขาวิชา อาจารย์ท่ปี รึกษา อาจารย์ประจาสาขาวิชา และรุ่นพี่ เพื่อแนะนา
สาขาวิชา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2555 จะเป็ นการเข้า
ค่ ายพัฒนาบุค ลิก ภาพ คณะจะนานัก ศึก ษาไปเข้าค่ าย ณ ค่ ายลูก เสือ ป่ าสัก แคมป์ อ าเภอพัฒนานิ ค ม
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จังหวัดลพบุร ี ซึ่งในปี น้ีจะมีนักศึกษาที่รายงานตัวประมาณ 600 คน ซึ่งจะตรวจสอบจานวนนักศึกษาอีก
ครัง้ ในวันปฐมนิเทศ
1.4 ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมนั กศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ดร.ชาติชาย อนุ กูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งปฏิทนิ กิจกรรมนักศึกษาคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ตามรายละเอียดในเอกสาร
หมายเลข 28 โดยกิจ กรรมจะเริ่ม ตัง้ แต่ เ ดือ นมิถุ น ายน กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศนัก ศึก ษา ไปจนถึง เดือ น
กันยายน ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามทีค่ ณะได้กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 4/2555 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
ทีป่ ระชุมพิจารณาบันทึกการประชุม ครัง้ ที่ 4/2555 วันจันทร์ท่ี 30 เมษายน 2555
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 4 ข้อ 5.1 บรรทัดที่ 3 ข้อความ จัดการศึกษาดูงานทางด้านการศึกษาในประเทศ
มาเลเซีย แก้ไขเป็ น จัดอบรมเทคนิคและวิธกี ารสอน ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2555 ณ ประเทศ
มาเลเซีย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่ องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
3.1 วิ จยั ในชัน้ เรียน
มหาวิท ยาลัย จะด าเนิ น การเผยแพร่ ว ิจ ัย ในชัน้ เรีย น โดยขอให้ ค ณะเสนอรายชื่ อ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกเป็นกรรมการพิจารณา โดยมีคุณสมบัตติ ้องจบปริญญาเอก และต้องได้ทุนวิจยั คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอชื่อ ดร.สยามล เทพทา และ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ เป็ นกรรมการใน
ชุดดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิ จารณา
4.1 การแก้ไขผลการเรียน X (ขส) ,I (ร)
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งการขอแก้ไขผลการเรียน X(ขส) ,I(ร)
จานวน 10 รายวิชา แก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 5 คน และแก้ไขผลการเรียน I(ร) จานวน 17 คน
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขผลการเรียน X(ขส) จานวน 5 คน และ I(ร)
จานวน 17 คน และมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขผลการเรียน
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4.2 การแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ James Pridmore ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมภาคการศึกษาที่ 2/2554
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของ นางสาวกชกร กุลศิร ิ เนื่องจาก
ไม่มชี ่อื ในระบบการบันทึกผลการเรียน ให้มผี ลเรียนเป็ น B ดังหลักฐาน คะแนนเก็บระหว่างภาคและ
คะแนนสอบ ทีแ่ นบมาประกอบการพิจารณา
2. อาจารย์ Thomas Igoe,Jr. ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมภาคการศึกษาที่ 2/2554
รายวิชาภาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนั กศึกษาจานวน 3 คน เนื่องจาก ในระบบการบันทึกผลการเรียน
รายชื่อนักศึกษาไม่เป็นภาษาอังกฤษ โดยขอส่งผลการเรียนของนักศึกษา 3 คน ดังนี้
นางสาวบุญธิดา อิม่ เย็น
ได้ผลการเรียน D
- นางสาวชลธิชา หนูครี ี
ได้ผลการเรียน C
- นางสาวพรพิมล เอีย่ มสอาด ได้ผลการเรียน D+
โดยอาจารย์ผสู้ อนได้แนบผลคะแนนเก็บและคะแนนสอบของนักศึกษามาประกอบการพิจารณา
3. อาจารย์สุนทร บุญสถิต อาจารย์พเิ ศษ ผูส้ อนรายวิชาความจริงของชีวติ ขอแก้ไขผล
การเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ของสิบตารวจโทอาทิตย์ เหลือสิงกุล จากผลการเรียน W เป็ นผล
การเรียน C เนื่องจากระบบส่งผลการเรียนแจ้งผลการเรียนนักศึกษาเป็ น W อาจารย์ผสู้ อนจึงไม่สามารถ
แก้ไขผลการเรียนในระบบได้ ทัง้ นี้อาจารย์ผสู้ อนได้แนบผลการสอบของนักศึกษา และคะแนบเก็บระหว่าง
ภาคมาเพื่อประกอบการพิจารณา
4. ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ขอแก้ไขผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2554
รายวิชา การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่ ของนางสาวชุตมิ ณฑน์ ยู่ฮวั ๊ เนื่องจากไม่ได้ส่งผลการเรียน
ของนักศึกษาในภาคการศึกษาดังกล่าว ผลการเรียนทีข่ อส่งคือ B+ โดยแนบเอกสารการกรอกผลการเรียน
ของอาจารย์ผสู้ อน เพื่อประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการได้พจิ ารณาเอกสารและหลักฐานประกอบการขอแก้ไขผลการเรียนและการ
ขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมของอาจารย์ผสู้ อน ทัง้ 4 คน และได้มขี อเสนอแนะ ดังนี้
นางมัทนา ศุภนคร ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เสนอว่าควรมีการแจ้งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ต่างๆก่อนที่จะมีการสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอาจารย์ผสู้ อนกับระบบ เพื่อแก้ไขการส่งผลการ
เรียนผิดพลาด
นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เสนอว่าคณะควรออกระเบียบหรือประกาศของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการขอส่งผลการเรียนเพิม่ เติมหรือ
การแก้ไขผลการเรียน
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ประธานที่ประชุม แจ้งว่า มหาวิทยาลัยจะออกประกาศกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อ ง
ลงทะเบียนก่อนสอบ 1 เดือน เพื่อเป็ นการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และลดปญั หาการไม่มชี ่อื ในใบส่งผล
การเรียน
อาจารย์ราณี ถนอมปญั ญารักษ์ ผูแ้ ทนคณาจารย์ แจ้งว่า การทีน่ ักศึกษาได้ผลการเรียน
เป็ น W ในระบบ เนื่องจากนักศึกษามีการลงทะเบียนสมทบกับหมู่เรียนอื่นๆ จึงทาให้มกี ารลงทะเบียน
2 ครัง้ ระบบจะบันทึกการลงทะเบียนล่ าสุ ดของนักศึกษาไว้ทาให้การลงทะเบียนในครัง้ แรกรายวิชาที่
ลงทะเบียนจะมีผลการเรียนเป็น W กองบริการการศึกษาแนะนาให้อาจารย์ผสู้ อนกรอกคะแนนและผลการ
เรียนนักศึกษาลงในใบส่งผลการเรียนก่อนนาส่งมหาวิทยาลัย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาการข้อแก้ไขผลการเรียนของอาจารย์ผสู้ อน และหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ทีป่ ระชุมมีมติ ดังนี้
1. อนุ มตั ิ การแก้ไขผลการเรียนของ อาจารย์ James Pridmore ,อาจารย์ Thomas
Igoe,Jr. ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ อาจารย์สุนทร บุญสถิต รายวิชาความจริงของชีวติ
2. แจ้ง ร้อยเอก ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบริหารการเงินการ
คลังท้องถิ่น ขอเอกสารหลัก ฐาน การสอบและคะแนนสอบของนางสาวชุติมณฑน์ ยู่ฮวั ๊ เพิม่ เติม เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอีกครัง้
4.3 ผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคกศ.บป.
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคปกติ ดังนี้
1. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์เดิมบาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จานวน 2 รายวิชา
2. ผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน
4 รายวิชา
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคกศ.บป. ดังนี้
1. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ศูนย์ชยั บาดาล ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2554 จานวน 1 รายวิชา
2. ผลการเรียนนักศึกษา ภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 2
รายการ
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ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา โครงการรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จานวน 8 รายวิชา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณาผลการเรีย นนัก ศึก ษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีมติอนุ มตั ผิ ลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.บป. ระดับปริญญาตรี
และผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4.4 รายชื่ อ ผู้ส อนและรายวิ ช าที่ ส อนนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2555
ผศ.ศรีสุ ภ า นาคธน รองคณบดีฝ่ า ยวิช าการ แจ้ง รายชื่อ ผู้ ส อนและรายวิช าที่ส อน
นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จานวน 72 คน และรายชื่อผูส้ อนและรายวิชาที่
สอน ณ ศูนย์การศึกษา วิทยาเขตสิงห์บุร ี จานวน 5 คน และ ศูนย์เดิมบางนางบวช จานวน 5 คน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณารายชื่อผูส้ อนและรายวิชาทีส่ อนนักศึกษาภาคปกติ ภาค
การศึก ษาที่ 1 ปี ก ารศึก ษา 2555 ที่จดั การเรีย นการสอน ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเทพสตรี และศูน ย์
การศึกษาวิทยาเขตสิงห์บุร ี และศูนย์เดิมบางนางบวช และมีมติอนุ มตั ิผู้สอนและรายวิชาที่สอน ในภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
4.5 การขออนุญาตจัดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ ปี การศึกษา 2555 ของ
ศูนย์การศึกษา
ประธานที่ประชุมแจ้งบันทึกข้อความ ขออนุ ญาตเปิ ดสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาคปกติ ในปี ก ารศึกษา 2555 ของโครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสิงห์บุร ี และ การขออนุ ญาตเปิ ดสอน
นักศึกษาภาคปกติ ปี การศึกษา 2555 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศึกษา ของศูนย์
เดิมบางนางบวช
ประธานทีป่ ระชุมแจ้งว่าจากการประชุมคณบดี และผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษา เรื่องการ
จัดทาแผนการรับนักศึกษา ศูนย์การศึกษาได้ทาแผนเพื่อรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะจัดการเรียน
การสอน ณ ศูนย์การศึกษาต่างๆ และส่งกองบริการการศึกษา
นางมัทนา ศุภนคร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ แสดงความคิดเห็นว่า คณะควรตรวจสอบการรับรอง
หลักสูต ร การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของคุรุส ภา เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าสาขาวิชาทางด้านครุศาสตร
บัณฑิต จะได้รบั การรับรองจากคุรสุ ภาเมือ่ นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุ มมีมติแจ้งศู นย์การศึก ษาในเรื่อ งการเปิ ด การเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ ขอให้ศูนย์การศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการจัดการเรียนการสอนทัง้ นี้ขอให้ศูนย์ได้แจ้ง
การเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ แก่อธิการบดี เพื่อให้อธิการบดีเป็นผูอ้ นุมตั ิ
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4.6 การจัดทา มคอ. 3
ผศ.ศรีสุภา นาคธน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งรายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 ที่
สาขาวิชาต้องดาเนินการจัดทาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555 โดยในการภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีรายวิชาทีจ่ ดั ทา มคอ.3 ดังนี้
1. รายวิชา ปท 2209101 รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ อาจารย์ผสู้ อนคือ อาจารย์ชยั วัฒน์ มัจฉาธิคุณ
2. รายวิ ช า ปท 2209103 แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ผู้สอนคือ อาจารย์ วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ ์
3. รายวิชา รศ 2208101 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผสู้ อน คือ
อาจารย์ชยั วัฒน์ มัจฉาธิคุณ
4. รายวิชา รศ 2208103 การเมืองการปกครองของไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผสู้ อน คือ อาจารย์ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ ์
5. รายวิชา รศ 2208102 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผสู้ อน คือ อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ
6. รายวิช า ภญ 2104101 ภาษาญี่ ปุ่ น 1 หลัก สู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ภาษาญีป่ นุ่ อาจารย์ผสู้ อน คือ ผศ.สุนศิ า ธรรมาวิวฒ
ั น์
7. รายวิชา ภญ 2104103 สนทนาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญีป่ นุ่ อาจารย์ผสู้ อน คือ ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวฒ
ั น์
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณา รายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 แล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ให้แต่ละสาขาวิชาใช้รูปแบบในการพิมพ์ทเ่ี หมือนกันในเรื่องของแบบฟอร์ม และตัวอักษร
ในการจัดพิมพ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี เลิ กประชุมเวลา 12.30 น.
จุฑามาศ ฉิมช้าง
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

