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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 4/2559
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. อ.ศศิวิมล
5. อาจารย์พุ่มพันธ์
6. อาจารย์ ดร.สมชาย

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
ผิวพรรณงาม
วัชรปัญญาวงศ์

7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
8. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ
9. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ
10. อาจารย์กวินกรณ์
ชัยเจริญ
11. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
12. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
13. อาจารย์ญาณเทพ
อารมย์อุ่น
14. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
15. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
16. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
17. อาจารย์เสนีย์
เจริญสุข
18. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
19. นางภัคจิรา
แท่นทอง
20. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
เริ่มประชุม เวลา 13.05 น.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เลขานุการ

ทรัพย์รวงทอง ลาพักผ่อน
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ปฏิทินกิจกรรมการดาเนินงาน สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ปฏิทิน
กิจกรรมการดาเนินงาน สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 มีดังนี้
27 มิ.ย. 59
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานด้านการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (คณบดีทุกคณะ)
5 ส.ค. 59
ทุ ก คณะส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บ
หลักสูตร ต่อสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
8-11 ส.ค. 59 ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวบรวมรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับหลักสู ตร ส่ งมอบให้ กับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
15-31 ส.ค. 59 ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตรทุกหลักสูตร
5 ก.ย. 59
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา แจ้ง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับคณะทราบผล
9 ก.ค. 59
คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ต่อ
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมกรอกข้อมูลลงในระบบ CHA QA Online
12-14 ก.ย. 59 ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ส่งมอบให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
19-23 ก.ย. 59 ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ค ณ ะ
(ดาเนินการประเมินฯ คณะละ 1 วัน)
1 ส.ค.-30 ก.ย.59 ผู้รับผิ ดชอบตัว บ่งชี้ในรัดบสถาบันดาเนินการจัดทา
รายงานประเมินตนเอง ระดับสถาบัน พร้อมกรอกข้อมูลลงในระบบ CHA QA Online
30 ก.ย. 59
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวบรวมรายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ระดั บสถาบัน ส่ งมอบให้ กับ คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
27 ต.ค. 59
ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
สถาบัน

3
พ.ย. 59
ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ด าเนิ น การสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ สถาบั น เสนอต่ อ คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย
30 พ.ย. 59 ส านั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ดาเนินการสรุปผลการประเมินกรอกข้อมูลลงในระบบ CHA QA Online และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมการด าเนิ น งานวิ ช าการและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2559
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
กาหนดปฏิทินกิจกรรมดาเนินงานวิชการและกิจการนักศึกษา ปี 2559 ไว้ดังนี้
13 ก.ค. 59 ประชุมหั ว หน้าภาคและหั ว หน้าสาขาวิช าประจาเดือ น
กรกฎาคม
15 ก.ค. 59 วั น สุ ด ท้ า ยของการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร (ยกเว้ น ค.บ. 4
สาขา)
22 ก.ค. 59 ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 และซ้อมตรวจ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
25 ก.ค. 59 จัดทา มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่ วไปของภาคการศึกษาที่
1/2559
27 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะประจาเดือนกรกฎาคม
(เกรดรอบสุดท้าย)
27-28 ก.ค. 59 สอนซ่อมการวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
29 ก.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
30 ก.ค. 59 อบรมให้กับศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
1 ส.ค. 59
เปิดภาคการศึกษา 1/2559
1 ส.ค. 59
ส่ งหลั กสู ตรที่ผ่ านการแก้ไขจากคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร
3-4 ส.ค. 59 ซ้อมนักศึกษาต้นแบบ งานพระราชทานปริญญาบัตร
5 ส.ค. 59
วันสุดท้ายของการส่งประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
กรอกข้อมูลลงในระบบ CHA QA Online
10 ส.ค. 59 มหาวิทยาลั ยหยุดจัดสถานที่ซ้อมรับปริญญา/และงาน
บริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษ อบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี
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11-13 ส.ค. 59 ซ้อมรับปริญญา (ซ้อมใหญ่วันที่ 13 ส.ค. 59)
15 ส.ค. 59 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร
17 ส.ค. 59 ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ประจ าเดื อ น
สิงหาคม
18-19 ส.ค. 59 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรประจ าคณะตรวจทาน
หลักสูตรรอบสุดท้าย
21 ส.ค. 59 วันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคพิเศษฤดูร้อน/2558
24 ส.ค. 59 ประชุมกรรมการประจาคณะประจาเดือนสิงหาคม
22-26 ส.ค. 59 ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
27-28 ส.ค. 59 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ ฤดูร้อน/2558
31 ส.ค. 59 วันสุดท้ายของการส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
3 ก.ย. 59
สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ ฤดูร้อน/2558
9 ก.ย. 59
วัน สุ ด ท้ ายของการส่ ง ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
คณะ
10 ก.ย. 59
14 ก.ย. 59

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคพิเศษ
ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ประจ าเดื อ น

21 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
28 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
12 ต.ค. 59

ตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ
ส่งผลการเรียนภาคพิเศษ ฤดูร้อน/2558
ประชุมกรรมการประจาคณะประจาเดือนกันยายน
ตรวจประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ประจ าเดื อ น

19 ต.ค. 59
16 พ.ย. 59

ประชุมกรรมการประจาคณะประจาเดือนตุลาคม
ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ประจ าเดื อ น

18 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
2 ธ.ค. 59
14 ธ.ค. 59

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันแรกของการสอบปลายภาค 1/2559 ภาคปกติ
ประชุมกรรมการประจาคณะประจาเดือนพฤศจิกายน
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค 1/2559
ประชุ ม หั ว หน้ า ภาค-หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ประจ าเดื อ น

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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16 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59

วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2559
ประชุมกรรมการประจาคณะประจาเดือนธันวาคม

1.3 ตารางการวิพากษ์หลักสูตร ปี 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดตารางการวิพากษ์หลักสูตร ปี 2559 ไว้ดังนี้
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 11 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 11 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศึกษา
ค้นคว้า
สาขาวิชาภาษาจีน 15 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 21 ก.ค. 59
สาขาวิชานิติศาสตร์ 19 มี.ค. และ 14-15 ก.ค. 59 เวลา 15.30-17.30 น.
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 12 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ยูงทอง
สาขาวิชาศิลปกรรม 21 ก.ค. 59 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
สาขาวิชาภาษาไทย 11 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 2/203
1.4 (ร่าง) กาหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ
หอประชุม 1
อาจารย์ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทา(ร่าง) กาหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุม
ผู้ปกครองนั กศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 29
กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม 1 ไว้ดังนี้
13.00-15.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาภาษาไทย
อาคาร 10 ห้อง 10/703
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สานักวิทยบริการชั้น 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) อาคาร 10 ห้อง 10/907
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาคาร 16 ห้อง 16/406
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาคาร 2 ห้อง 2/207
สาขาวิชาภาษาจีน
อาคาร 10 ห้อง 10/908
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ห้องแสดงดนตรีขุน พงษ์ผล
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สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2

อาคารศิลปกรรม
อาคาร 10 ห้อง 10/602
อาคาร 10 ห้อง 10/603
อาคาร 10 ห้อง 10/702

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน

พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 6 ข้อ 1.9 และ ข้อ 1.11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ให้เลื่อนมาติดกัน
หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 3 เปลี่ยนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เป็น 29 กรกฎาคม
2559
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รตา มข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทาแบบกรอกข้อมูล การปรับปรุง
การดาเนินงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินปีการศึกษา 2557 และ ปี
การศึกษา 2558 โดยให้สาขาวิชาดาเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าว ส่งภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ที่ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 ตารางสรุ ป ตั ว บ่ ง ชี้ (KPI) ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมและค่ า เป้ า หมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามภารกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่ง ชี้ข องแผนและโครงการบริ ก ารวิ ชาการแก่ สัง คม / ประเมิน ความส าเร็ จ ตามตัว บ่ง ชี้ที่ วั ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประธานที่ป ระชุมแจ้งให้ ทราบว่า คณะได้ส รุปข้อมูล ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
จัดทาแผนของสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559 และการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
มติที่ประชุม รับทราบ และมีความคิดเห็น ดังนี้
การประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
ปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการดาเนินการตามความสาเร็จของตัวบ่งชี้ของแผน
บริ ก ารวิช าการแก่สั ง คมได้ เพีย ง 2 ตัว บ่ งชี้ คื อ ผู้ เข้ ารั บบริ การมี ความพึ งพอใจร้อ ยละ 80 และ
ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 สาหรับ 2 ตัวบ่งชี้ ที่ยังไม่มีการดาเนินการ คือ
ผู้รับบริการพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 และผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์จาก
การบริ ก าร ร้ อ ยละ 80 ดั ง นั้ น จึ ง ท าให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของคณะมนุ ษ ย์ ไ ม่ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผน
2. แผนบริการวิชาการแก่สังคม ควรเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนด้วย จะทาให้นักศึกษาและอาจารย์ได้นาความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถดาเนินการตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ครบทุกประเด็น คือ นักศึกษาสามารถเผยแพร่
ศิล ปวัฒ นธรรมจากการแสดงทางศิล ปวัฒ นธรรม มีการบูรณาการความรู้ระหว่างการทานุบารุง

8
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน นักศึ กษาเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90 และ
ผู้รับบริการพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90
4.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ค ณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปี 2559 2563
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการทุกปี เพื่อพิจารณา ปรัชญา วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนงานและผลผลิต ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
งบแผ่นดิน
1. แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงานรอง ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ
2.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
- วิจัยพื้นฐาน
- วิจัยประยุกต์
- วิจัยและพัฒนา
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนงานรอง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ
4.1 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4.2 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 ผลงานการบริการวิชาการ
- เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
- การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
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3. แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และ
สร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
แผนงานรอง ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.1 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งบรายได้
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผลผลิต/โครงการ
4.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 รายงานการสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของหน่วยงาน /
ชุมชน เรียงลาดับตามความต้องการ / เรียงลาดับตามประเภทของหน่วยงาน
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้ทาการสารวจความต้องการรับบริการ
วิชาการของหน่วยงาน / ชุมชน เรียงลาดับตามความต้องการ / เรียงลาดับตามประเภทของหน่วยงาน
เพื่อให้สาขาวิชาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน /
ชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 พิจารณาแผนบริการวิชาการแก่สังคม และแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้ทาแผนบริการวิชาการแก่สังคม และ
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 ให้ดูในบทที่ 2 – บทที่ 5 ให้สาขาวิชาดาเนินการกรอก
ข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ส่งภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา ณ อาคาร
10 ห้อง 10/702
บทที่ 2 การเขียนต้องมีตัวชี้วัดในเชิง ปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา ด้วย
จะต้องทาแผนอย่างไร ในหน้าที่ 10-19 ในเรื่องการบริการวิชการ
บทที่ 3 ต้ อ งจั ด ท าโครงการอย่ า งน้ อ ย 1 โครงการที่ ต้ อ งบู ร ณาการกั บ 1
รายวิชา และต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
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บทที่ 4 การเขียนต้องมีตัวชี้วัดในเชิง ปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา ด้วย
จะต้องทาแผนอย่างไร ในหน้าที่ 24-31 ในเรื่องทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชี้แจงเรื่อง การจัด
พหุวัฒนธรรม จะสามารถตอบโจทย์การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้ดีมาก ให้คิดถึงวัฒนธรรมรอบตัว
เราเอง และใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดส่งผลการเรียน และการส่ง มคอ.3, มคอ. 4, มคอ.5, มคอ.6
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะมีนโยบายให้การส่งผลการเรียน และ
มคอ.3, มคอ. 4, มคอ.5, มคอ.6 ทุ ก รายวิ ช า ต้ อ งมี ก ารทวนสอบก่ อ นส่ ง ที่ ค ณะ โดยให้ ส่ ง
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อน ถ้าไม่มีลายเซ็น คณะจะไม่รับ ยกเว้นในรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะจะ
ดาเนินการเอง
เลิกประชุม เวลา 15.15 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

