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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 9/2559
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์ชุติมา
3. อาจารย์ชลิดา
4. น.ส.จุฑามาศ
5. อาจารย์สุธินี
6. อาจารย์ ดร.สมชาย
7. อาจารย์สาธิตา
8. อาจารย์วิภาศิริ
9. อาจารย์ชญานุตม์
10. อาจารย์สุกัญญา
11. อาจารย์สุภาสิณี
12. อาจารย์เกียรติรัตน์
13. อาจารย์วีรวิชญ์
14. อาจารย์วันวิสา
15. อาจารย์อรวรรณ
16. นางสุภรัตน์

บริสุทธิ์
ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
ฉิมช้าง
วงศ์วัฒนานุกุล
วัชรปัญญาวงศ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
แจ้งแสงทอง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
คุ้มไพรี
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
บุญส่ง
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
แย้มกระจ่าง หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
เครือวงษา
เลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
ทรัพย์รวงทอง
2. อาจารย์นิเวศ
เผื่อนทิม
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
4. นางภัคจิรา
แท่นทอง

ติดประชุม
ไปราชการ
ติดกิจกรรม
ติดประชุม
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เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2560 เดือนพฤศจิกายน 2559
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้มีก ารกากับติ ดตามการใช้จ่า ยเงิน งบประมาณปี 2560 เดือ น
พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้สาขาวิชาดาเนินการให้ตรงกับระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาเนินการ 7 โครงการ
งานวิชาการ
ดาเนินการ 3 โครงการ
ภาษาญี่ปุ่น
ดาเนินการแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ศิลปกรรม
เริ่มดาเนินการแล้ว
นิติศาสตร์
ดาเนินการ 2 โครงการ
สังคมศึกษา
ดาเนินการ 2 โครงการ
ดนตรีศึกษา
ยังไม่เริ่มดาเนินการ
การปกครองท้องถิ่น
ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เริ่มดาเนินการ 2 โครงการ
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
เริ่มดาเนินการ 2 โครงการ
ภาษาจีน
เริ่มดาเนินการไตรมาส 2
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
เริ่มดาเนินการ 1 โครงการ
รัฐประศาสนศาสตร์
เริ่มดาเนินการ 6 โครงการ
ภาษาไทย
เริ่มดาเนินการไตรมาส 2
งานกิจการนักศึกษา
เริ่มดาเนินการ 1 โครงการ
1.2 การใช้งบประมาณในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะ
ได้จัดสรรเงินงบประมาณให้อาจารย์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุมงานวิจัย คนละ
5,000 บาท สามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงได้ (วันเดินทาง)
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า การไปน าเสนองานวิ จั ย ต้ อ งมี
ค่าลงทะเบียน ซึ่งไม่สามารถนามาเบิกในงบประมาณไปราชการได้
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1.3 การใช้ห้องปฏิบัติการ
อาจารย์ ชุ ติ ม า ธนู ธ รรมทั ศ น์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ทั้ ง หมด 3 ห้ อ ง คื อ ห้ อ ง 2/304
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (การเรียนการสอนทางภาษา) ห้อง 2/210 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(การเรียนการสอน) และห้อง 2/206 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สาหรับอาจารย์) มีคอมพิวเตอร์
จานวน 15 เครื่อง อาจารย์สามารถจองใช้ได้ที่สานักงานคณะ
1.4 การประชุ ม ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 คณะเดินทางประกอบด้วย
ผู้บริหาร และคณาจารย์ จานวน 10 คน และได้เข้าร่ว มการประชุมตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย UNS (Selebas Maret University) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 21-24
พฤศจิกายน 2559 คณะเดินทางประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้นาเสนอบทความวิจัย จานวน 6 คน
และมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรีจะจัดงาน 96 ปี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัด
สัมมนาทางวิชาการ “อาเซียนศึกษาสู่มาตรฐานสากล” โดยเชิญอาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัย
มาเป็นวิทยากรและเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
1.5 ตัวชี้วัดงบประมาณปี 2560 ด้านการบริการวิชาการ และทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560
นั้น ให้สาขาวิชาดูตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
และเชิงเวลา
1.6 การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ให้กองนโยบายและแผน
จัดทารายงานการวิจัย เรื่อง การติดตามผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีการศึกษา 2558 โดยนาเสนอข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ สถานภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ข้อมูลด้านการสมัครงานและการหางาน และข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
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1.7 ความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณ ฑิตต่อการปฏิบัติงาน และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2558
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ให้กองนโยบายและแผน
จัดทารายงานการวิจั ย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และอัตลั กษณ์ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี พ.ศ. 2558 โดยนาเสนอข้อมูล
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ค วามสามารถทางวิช าการตามลั ก ษณะงานที่ ปฏิบั ติ ด้า นทัก ษะทางปัญ ญา ด้ านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.8 การประชุ ม น าเสนอบทความ และผลงานทางวิ ช าการ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ แจ้งให้ทราบ
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุม สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ วิ ช าการ-วิ จั ย สายมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 10 ภายใต้ แ นวคิ ด “พลวั ต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน” Dynamics of Humanities and Social
Sciences in Cross-Border Societies ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ท่านใดสนใจให้ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1.9 แนะนาหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีคนใหม่
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา ได้ หั ว หน้ า
สาขาวิชาดนตรีคนใหม่แล้ว คือ อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น พฤหั ส บดี ที่ 10
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ป ระชุม มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2559 วั น
พฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีการแก้ไข ดังนี้
ให้ตรวจสอบการตัดคา
หน้าที่ 7 ข้อ 4.1 คาว่า “ผ.ศ.” เป็น “ผศ.”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การแต่งตั้งกรรมการตรวจพัสดุในโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2560
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้ทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของสาขาวิชาและของคณะเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของสาขาวิชา
1. อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
3. นางภัคจิรา แท่นทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุของคณะ
1. อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
ตัวแทนภาควิชามนุษยศาสตร์
3. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
ตัวแทนภาควิชาสังคมศาสตร์
3.2 “Reprofiling” แผนงานการบูรณาการ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า จากการ
ประชุมหั ว หน้ าภาควิช า-หั ว หน้าสาขาวิช าครั้งที่แล้ ว ได้กาหนดระยะเวลาการส่ ง “Reprofiling”
แผนงานการบูรณาการ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จึงขอเลื่อนเป็น วัน ที่ 2 ธันวาคม 2559 ให้
สาขาวิชาดาเนินการตามเอกสารที่แนบ และส่งภายในเวลาที่กาหนด
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ เสนอว่ า ต้ อ งการให้
สาขาวิชาประชุมร่วมกันวางแผนการ “Reprofiling” แผนงานการบูรณาการ ว่าจะดาเนินการอย่างไร
3.3 งานจัดหารายได้ของคณะ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
สรุปการอบรมในการจัดหารายได้ของคณะ 4 ประเภท ดังนี้
1. อบรมภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น
2. อบรมกฎหมายเพื่อชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์
3. อบรมการทาผ้าบาติก สาขาวิชาศิลปกรรม
4. จัดสอบความรู้ภาษาไทย (Gat) สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาใดต้องการจัดกิจกรรมสามารถส่งรายละเอียดโครงการได้ภายในวันที่
6 ธันวาคม 2559 ที่ อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
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3.4 การใช้ห้องน้าอาคาร 2 ชั้น 2
อาจารย์ชุติมา ธนู ธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า ห้องน้า
อาคาร 2 ชั้น 2 มีปัญหาและชารุดมาก เนื่องจากนักศึกษาเข้าไปใช้ คณะได้ดาเนินการจัดซ่อมและใส่
กุญแจ เพื่อไม่ให้นักศึกษาเข้าไปใช้และเข้าไปสูบบุหรี่
3.5 ร่างปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
จัดทาปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา
2560 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – มกราคม 2561 ดังนี้
ธ.ค 59
ประเมินคุณภาพบัณฑิตและประเมินคุณภาพบัณฑิตโดย
ผู้ใช้บัณฑิต
ม.ค. 60
ประเมินหลักสูตร จัดทา มคอ.7 (5 ปี)
ก.พ.-มี.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาเพื่อจัดทาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับร่าง)
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รระดั บ คณะ ท า
หน้าที่กากับ ดูแลให้แต่ละหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน ปี 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
เม.ย.-พ.ค. 60
จัด ทาหลั ก สู ต ร/ปรับ ปรุง หลั ก สู ต ร ด าเนิ นการวิ พากษ์
หลักสูตร โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
มิ.ย. 60
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยคณะกรรมการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
ก.ค. 60
จัดส่งหลั กสู ตร (ฉบับร่าง) ให้ กับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับคณะ และสาขาแก้ไขอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ส.ค. 60
หลักสูตรที่แก้ไขแล้วเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
ส.ค.-ก.ย. 60
จัดส่ งหลักสูตรให้ กับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัย และสาขาแก้ไขอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ต.ค. 60
หลักสูตรที่แก้ไขแล้วเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
ต.ค.-พ.ย. 60
แก้ไขตามคาแนะนาของสภาวิชาการ
พ.ย.-ธ.ค. 60
หลักสูตรที่แก้ไขแล้วเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ม.ค. 61
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ส่ ง หลั ก สู ต รให้ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตรใดที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขศักยภาพ ให้ทาบันทึกข้อความแจ้ง
ให้คณะทราบด้วย ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 คาสั่งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
ดาเนินการแก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว คาสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 66/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดย
ยกเลิกคาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 65/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่า คณะได้
ด าเนิ น การจั ด ท าร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การความรู้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ โดยแบ่งการจัดการความรู้ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านงานวิจัย และด้านการจัดการเรียน
การสอน
ที่ป ระชุมพิจ ารณาร่างค าสั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัด การความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอชื่อคณะกรรมการในแต่ละด้านเพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการจั ดการความรู้ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ด้ า น
งานวิจัย
1. อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
2. อาจารย์ภัทราพร โชคไพบูลย์
3. อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม
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คณะกรรมการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1. อาจารย์ ดร.มยุรี
2. อาจารย์วันวิสา
3. ผศ.ดร.รัชดา
4. อาจารย์สุภาสิณี

รัตนเสริมพงศ์
แย้มกระจ่าง
พงศ์ไพรรัตน์
คุ้มไพรี

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิช าการ แจ้งให้ทราบว่ า คณะได้
ดาเนิ น การจัดทาร่ างคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตร (มคอ.2)
ที่ประชุมพิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
1. อาจารย์สุภาสิณี
คุ้มไพรี
2. อาจารย์พิจิตรา
เอี่ยมสมัย
3. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ใยคง
4. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
5. อาจารย์ธัชพล
ทีดี
6. อาจารย์เบญจพร
บุญสยมภู
7. อาจารย์ ดร.กันยา
กองสูงเนิน
8. อาจารย์อังคณา
อุดมพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.4 กิจ กรรมร้องเพลงหมู่ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า คณะจะ
จัดกิจกรรมร้องเพลงหมู่ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ณ บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนละ 1 สาขาวิชา โดยให้
ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทนพร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน ในเวลา 11.00 น. ณ
บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้สาขาวิชาแจ้งวันที่จัดกิจกรรม และ
รายละเอียดได้ที่งานกิจการนักศึกษา
นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึก ษา เสนอว่า ให้
สาขาวิชากาหนดวันจัดกิจกรรมและแจ้งในที่ประชุม เนื่องจากงานกิจการนักศึกษาจะได้ประสานงาน
และจัดการเรื่องสถานที่ให้
ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งกาหนดวันจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา ดังนี้
ธันวาคม 59
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
มกราคม 60
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
กุมภาพันธ์ 60
สาขาวิชาภาษาไทย
มีนาคม 60
สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เมษายน 60
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พฤษภาคม 60
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มิถุนายน 60
สาขาวิชาศิลปกรรม
กรกฎาคม 60
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สิงหาคม 60
สาขาวิชานิติศาสตร์
กันยายน 60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
ตุลาคม 60
รวมทุกสาขาวิชา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 Reprofiling

แนวทางการจัดทาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ แ ละ

สังคมศาสตร์
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า ได้เข้าร่วม
ประชุมกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ ได้เน้นเรื่องสาคัญในการ
จั ด ท าหลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการ เพื่ อ เป็ น การหาจุ ด ยื น ของคณะว่ า จะด าเนิ น การอย่ า งไร และมี
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร แบบบูรณาการ
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ที่ประชุมพิจารณา การจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยให้สาขาวิชาแต่ละ
สาขาวิชาคิดหลักสูตรที่จะสามารถนาหลักสูตร 2 หลักสูตรมาบูรณาการกันได้ ดังนั้น สาขาวิชายังไม่
สามารถหาหลักสูตรที่จะสามารถบูรณาการกันได้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แบบประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ จัดทาแบบประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานใน
การประกันคุณภาพ และการตรวจติดตามของคณะได้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา แบบประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตัดข้อมูลของอายุออก
2. แก้ ไ ขข้ อ ที่ 2 ประเภท เป็ น อาชี พ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง และอาชีพอิสระ
3. แก้ไขข้อที่ 4 ให้เพิ่มตัวเลือก 1 ข้อ คือ อื่นๆ (โปรดระบุ...............................)
4. แก้ไขระดับความคิดเห็น จาก “น้อยมาก” ให้เป็น “น้อยที่สุด”
5. ให้แก้ไขประเด็นคาถาม ดังนี้
1) ท่า นมีค วามพึ ง พอใจต่อ กระบวนการที่ ห น่ว ยงานจั ดโครงการ เช่ น
ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ คุณภาพเนื้อหา ระยะเวลา ขั้นตอนดาเนินงาน สภาพแวดล้อม และ
สิ่งอานวยความสะดวก
2) ท่านสามารถนาสิ่ งที่ได้รับจากโครงการนาไปใช้ประโยชน์และ/หรือ
ประยุกต์ใช้ได้ และ/หรือถ่ายทอดความรู้ได้
3) ท่านมีความเห็ นว่าโครงการที่จัดได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
วิชาชีพที่ได้รับจากการบริการ
4) ท่ านมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ วิท ยากรในเรื่อ งความเป็ น มือ อาชี พในการ
ให้บริการ เช่น การให้คาตอบ/ แนะนา/ อธิบาย
5) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมและประโยชน์ของโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.7 แบบประเมินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หั ว หน้ า ภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ จั ด ท าแบบประเมิ น โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ และการตรวจติดตามของคณะได้
ที่ประชุมพิจารณา แบบประเมินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตัดข้อมูลของอายุออก
2. แก้ ไ ขข้ อ ที่ 2 ประเภท เป็ น อาชี พ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง และอาชีพอิสระ
3. แก้ไขข้อที่ 4 ให้เพิ่มตัวเลือก 1 ข้อ คือ อื่นๆ (โปรดระบุ...............................)
4. แก้ไขระดับความคิดเห็น จาก “น้อยมาก” ให้เป็น “น้อยที่สุด”
5. ให้แก้ไขประเด็นคาถาม ดังนี้
1) ท่า นมีค วามพึ ง พอใจต่อ กระบวนการที่ ห น่ว ยงานจั ดโครงการ เช่ น
ประชาสัมพันธ์โครงการ สถานที่ คุณภาพเนื้อหา ระยะเวลา ขั้นตอนดาเนินงาน สภาพแวดล้อม และ
สิ่งอานวยความสะดวก
2) ท่านสามารถนาสิ่ งที่ได้รับ จากโครงการนาไปใช้ประโยชน์และ/หรือ
ประยุกต์ใช้ได้ และ/หรือถ่ายทอดความรู้ได้
3) ท่านมีความเห็ นว่าโครงการที่จัดได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม เห็นความสาคัญและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
4) ท่ านมีค วามพึ งพอใจต่ อวิ ทยากรในเรื่อ งความเป็น มือ อาชีพ ในด้า น
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การให้คาตอบ/ แนะนา/ อธิบาย
5) ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมและประโยชน์ของโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 แบบประเมินผลสาเร็จของการบรูณาการการบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบประเมิน
สาหรับอาจารย์/หัวหน้าโครงการ)
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ จัดทาแบบประเมินผลสาเร็จของการบรูณาการการบริการวิชาการกับ
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การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบบ
ประเมิน ส าหรั บ อาจารย์ / หั ว หน้ า โครงการ) เพื่ อเป็นรายงานผลการจัด กิจกรรมให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนปฏิบัติการ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ และการตรวจ
ติดตามของคณะได้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา แบบประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการบรู ณ าการการบริ ก าร
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แบบประเมินสาหรับอาจารย์/หัวหน้าโครงการ) และเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้แก้ไขคาว่า “ม.ค.อ.3” เป็น “มคอ.3”
2. ให้ตัดข้อความ “****ขอขอบคุณในความกรุณาให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย****” ออก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 แบบประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการบรู ณ าการการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ (แบบประเมินสาหรับอาจารย์/หัวหน้าโครงการ)
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ จัดทาแบบประเมินผลสาเร็จของการบรูณาการการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(แบบประเมินสาหรับอาจารย์/หัวหน้าโครงการ) เพื่อเป็นรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ และการตรวจ
ติดตามของคณะได้
ที่ประชุมพิจารณา แบบประเมินผลสาเร็จของการบรูณาการการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (แบบประเมินสาหรับอาจารย์/หัวหน้าโครงการ)และเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้แก้ไขคาว่า “ม.ค.อ.3” เป็น “มคอ.3”
2. ให้ตัดข้อความ “****ขอขอบคุณในความกรุณาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย****” ออก
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดการเรียนการสอนให้ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และ อ.ดร.อริษา
ลิ้มกิติศุภสิน
มติ ที่ ป ระชุ ม ทุ ก สาขาวิ ช าไม่ มี ร ายวิ ช าที่ จ ะให้ อ าจารย์ ทั้ ง 2 ท่ านสอน
เนื่ องจากเป็น วิช ากลุ่ มเฉพาะและอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน สอนได้เฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป คือ วิช า
คุณธรรม และจริยธรรม และวิชาสถานการณ์โลกปัจจุบัน แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการสอนในรายวิชา
ดังกล่าว เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการไม่ส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5
ของ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาในเรื่องของการวัดประเมินผล และการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักฐานที่มีในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะในหลาย ๆ ครั้ง ส่วน
อาจารย์ ดร.อริษา ลิ้มกิติศุภสิน มีปัญหาในเรื่องของการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่ไม่
สามารถวัดทักษะของนักศึกษาได้ครบทุกด้าน เนื่องจากมีการวัดเพียงด้านเดียว คือ ด้านความรู้ โดยมี
เฉพาะการใช้ข้อสอบวัดเท่านั้น จึงควรงดการสอนของอาจารย์ทั้ง 2 ท่านไว้ก่อน โดยให้อาจารย์ทั้ง
2 ท่านไปพัฒนาหรือเข้ารับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน หรือด้านการวัดและประเมินผล
จึงจะพิจารณาจัดรายวิชาให้กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านต่อไป
5.2 ห้องไม่เหมาะกับการเรียนการสอน
อาจารย์ ชุติม า ธนูธ รรมทั ศน์ รองคณบดีฝ่ า ยบริ ห าร แจ้ งให้ ทราบว่า ห้ อ ง
2/302 มีวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จานวนมากที่จัดเก็บอยู่ ในห้องนี้ จึงขอความ
กรุณาให้สาขาวิชาจัดเก็บหรือขนย้ายออก เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ ห้อง 2/302 ในการจัดเป็นห้องเรียน
ต่อไป
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ บริสุทธิ์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

