รายงานการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชมนาด ห้อง ๐๙๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
************************************
ผู้มาประชุม
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําลอง คําบุญชู
๕) อาจารย์สปุ ระวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
๗) อาจารย์ชยั เนตร ชนกคุณ
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
๑๑) อาจารย์เกวลิน จันทะเดช
๑๓) อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน
๑๕) อาจารย์วรญา รอดวินิจ
๑๗) อาจารย์พีรยาพร กาละ
๑๙) อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสงิ ห์ชัย
๒๑) อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
๒๓) อาจารย์ทัตทยา บุญดิเรก
๒๕) อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
๒๗) อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
๒๙) อาจารย์วราภรณ์ ภูมลี
๓๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
๓๓) อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา
๓๕) อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
๓๗) อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
๓๙) อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
๔๑) อาจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
๔๓) อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ
๔๕) อาจารย์นิศาชล พรมดี
๔๗) อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน
๔๙) อาจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์

๒) อาจารย์อาํ นาจ สงวนกลาง
๔) อาจารย์อรทัย ใจซื่อ
๖) อาจารย์นติ ยา มูลปินใจ
๘) อาจารย์สพุ รรษา ภักตรนิกร
๑๐) อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย
๑๒) อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
๑๔) อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
๑๖) อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
๑๘) อาจารย์อัจฉรา กวงไหม
๒๐) อาจารย์สุภาพร ทะทืม
๒๒) อาจารย์พร้อมบุญ สายช่างทอง
๒๔) อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน
๒๖) Ms. Dong Zhimei
๒๘) อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์
๓๐) อาจารย์นันทิยา สมสรวย
๓๒) อาจารย์ปวีณา งามประภาสม
๓๔) อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง
๓๖) อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน
๓๘) อาจารย์สุภาพ ต๊ะใจ
๔๐) อาจารย์วิเชิด ทวีกุล
๔๒) อาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์
๔๔) อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
๔๖) อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
๔๘) อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
๕๐) อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี
๑

๕๑) อาจารย์พฤกษา เครือแสง
๕๓) อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
๕๕) อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว
๕๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน
๕๙) อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
ผู้ไม่มาประชุม

๕๒)
๕๔)
๕๖)
๕๘)
๖๐)

๑) อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
๒) อาจารย์ตลุ าภรณ์ แสนปรน
๓) อาจารย์ทตั พิชา สกุลสืบ
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคํา
๕) อาจารย์เจษฎา แดงเลือด
๖) อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
๗) อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ
๙) อาจารย์พงศธร คําใจหนัก
๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
๑๑) อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๑๒) อาจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
๑๓) อาจารย์สุภาวดี ยาดี
๑๔) อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ
๑๕) อาจารย์จิรภัทร จอมพล
๑๖) อาจารย์อัญธิชา มั่นคง
๑๗) อาจารย์ธนพร หมูคํา
๑๘) อาจารย์จิตรลดา มูลมา
๑๙) อาจารย์ฤทัย พานิช
๒๐) อาจารย์บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
๒๑) อาจารย์วิศท์ เศรษฐกร
๒๒) อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง
๒๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
๒๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
๒๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี
๒๖) อาจารย์ปราการ ใจดี

อาจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล
อาจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อาจารย์จิตรกร แต้มคล่อง
อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ลาป่วย
ลาป่วย
ลาป่วย
ลากิจ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาขาวิชาดนตรี
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาขาวิชาดนตรี
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาขาวิชาดนตรี
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาขาวิชาดนตรี

๒

๒๗) อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สาขาวิชาดนตรี
๒๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
ช่วยราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๙) อาจารย์ณฐั นรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภานุภัทรธนวัฒน์ ไปสอนที่ประเทศจีน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑) นางสาวนิตยา เตวา
๓) นางเจนจิรา เชิงดี
๕) นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
๗) นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
๙) นางสาวเยาวภา แปงเสน

๒) นางจันทร์ฟอง มงคล
๔) นายอุเทน หินอ่อน
๖) นางรัตติยา ทวีกุล
๘) นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แนะนําอาจารย์ใหม่
ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและแนะนําอาจารย์ใหม่ ดังนี้
๑) อาจารย์พฤกษา เครือแสง
อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒) อาจารย์เจษฎา แดงเลือด
อาจารย์ประจําสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
๓) อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี
๔) อาจารย์สภาพร ทะทืม
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ประชุม

รับทราบและมอบของที่ระลึกแก่อาจารย์ใหม่ทั้ง ๔ ท่าน

๑.๒ การเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ
ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการประจําคณะชุดเดิมได้หมดวาระในวันที่ ๗ มกราคม
๒๕๕๗ ทางคณะฯได้คัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการประจําคณะชุดใหม่ มีดังนี้
๑. คณะกรรมการจากประจําคณะรองคณบดี จํานวนสองคน ได้แก่
๑) อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
๒) อาจารย์พงศธร คําใจหนัก
๓

๒. คณะกรรมการประจําคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ได้แก่
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
๒) ดร.พจนี พรมหมจิตต์
๓) นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
๓. คณะกรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา จํานวนสามคน ได้แก่
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
๒) อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์
๓) อาจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
ที่ประชุม

รับทราบและรอคําสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ประธานแจ้งว่า ทางคณะฯขอความร่วมมือจากคณาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่ง TOR ให้จัดส่งภายใน
สัปดาห์หน้า และให้คณาจารย์ทุกท่านเตรียมส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ - ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๗) ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ขอให้ ค ณาจารย์ตรวจสอบหลั ก ฐานให้
เรียบร้อย ทั้งนี้ทางคณะฯอาจจะต้องปรับหลักเกณฑ์การตรวจหลักฐานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การทําผลงาน
วิชาการของ สกอ. มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับคณะอื่นๆที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ที่ประชุม
ปฏิบัติงาน

รับทราบการเร่งรัดการจัดส่งเอกสาร TOR และรวบรวมการจัดส่งแบบรายงานผลการ

๑.๔ การใช้งบประมาณ
ประธานแจ้งว่า ขอให้ทุกสาขาเร่งรัดการใช้งบประมานให้เหมาะสมแต่ละไตรมาส ในไตรมาสที่
๑ คณะฯพบว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณที่ทางสาขาได้วางแผนไว้ แม้ว่าจะเป็น
ช่วงปิดเทอมแต่เงินจากงบรายได้จะใช้ได้ถึง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่ควรใช้งบประมาณในช่วงที่ใกล้
ช่วบงการปิดงบประมาณ เพราะจะมีผลต่อการใช้งบประมาณของคณะฯด้วย และอาจจะทําให้มหาวิทยาลัย
จัดสรรงบประมาณให้คณะฯในปีถัดไปน้อยลง
ที่ประชุม

รับทราบการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

๔

๑.๗ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยกําหนดให้บุคลากรทุกท่านมีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ
และจรรยาบรรณของทางมหาวิทยาลัย ขอให้อาจารย์ทุกท่านได้ศึกษาและปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รวมทั้งระมัดระวังไม่ปฏิบัติผิดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ตั ว อย่ า งการกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง ของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕
๑) กระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการ
กําหนดให้ปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายร้ายแรง
๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินเจ็ดวัน สําหรับตําแหน่งที่
มหาวิทยาลัยกําหนดวันเวลาการทํางาน
๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทํางานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง กรณีที่มหาวิทยาลัยกําหนดการทํางานตามเป้าหมาย
ตัวอย่างการกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ตามจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้แก่
๑) การนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ
๒) การล่วงละเมิดทางเพศกับนักศึกษาหรือผู้อื่นที่มิใช่คู่สมรสของตนเอง
๓) การเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ
เพื่อกระทําหรือไม่กระทําการใดๆ
๔) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติ หน้าที่ หรือ
ความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผู้รับบริการ
๕) การสอน หรืออบรมนักศึกษา เพื่อให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง

๕

บทลงโทษของการการะทําผิดวินัย หรือจรรยาบรรณ เริ่มตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์
บันทึกลงสมุดประวัติบุคคล ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก หรืออื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของคณะได้
ที่ประชุม

รับทราบ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และจรรยาบรรณ

ของบุคลากร
๑.๘ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ตุลาคม
๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)
คณะฯ ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ ๑๒
เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖) จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ตามรายละเอียด
ดังนี้
ประเด็นกลยุทธ์
๑. การผลิตบัณฑิต

งบจัดสรร

งบเบิกจ่าย

เบิกจ่าย

จํานวน

ร้อยละ

โครงการ

การดําเนินการโครงการ
ยังไม่ได้

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

แล้วเสร็จ

๔,๑๓๐,๕๐๐.๐๐

๔,๐๒๒,๑๑๘.๒๑ ๙๗.๓๘

๗๘

-

๑

๗๗

๕,๑๕๒,๘๐๐.๐๐

๔,๓๐๗,๕๒๐.๐๐ ๘๓.๖๐

๑๐

-

๗

๓

๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐

๙๙๕,๐๐๑.๐๐ ๙๙.๐๑

๓๒

-

-

๓๒

๕๕๕,๐๐๐.๐๐

๕๔๗,๘๐๐.๐๐ ๙๘.๗๐

๒๑

-

-

๒๑

และพัฒนานักศึกษา
ที่มุ่งส่งเสริม
ศักยภาพให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์
๒. การพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
๓. การบริการ
วิชาการที่เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. การทํานุบํารุง

๖

ศิลปะและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
ภาคเหนือ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของ ประชาชน
๕. การบริหารจัดการ

๙๒๘,๐๐๐.๐๐

๘๗๓,๐๗๒.๐๐ ๙๔.๒๙

๑๖

-

-

๑๖

๑๑,๗๗๑,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๗๔๕,๕๑๑.๒๑ ๙๑.๒๙

๑๕๗

-

๘

๑๔๙

องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

ที่ประชุม รับทราบ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบ
๑๒ เดือน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖)
๑.๙ ประชุมสาขาเรื่องแผนพัฒนาอาจารย์
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะเป็นผู้เสนอทุนพัฒนาอาจารย์ ดังนั้นเพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสาขาจึงควรประชุมวางเรื่องการไปศึกษาต่อของอาจารย์ เช่น ให้ทุน
อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อจะเปิดหลักสูตรปริญญาโท เป็นต้น ขอให้ส่งแผนในวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมการจัดการความรู้
ที่ประชุม

รับทราบให้สาขาวิชาจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อวันพุธที่ ๖
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชมนาด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน ๑๑ หน้า และให้คณาจารย์ช่วยตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองรายงาน
การประชุม
ที่ประชุม เห็นชอบโดยให้มีการเพิ่มเติมในหัวข้อ ๔.๓ เรื่องให้สาขาวิชาเผยแพร่เรื่องพฤติกรรม
นักศึกษาคณะมนุษย์ฯมีจิตบําเพ็ญประโยชน์แก่นักศึกษา

๗

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องการประชุมครัง้ ก่อน
ไม่มี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจัย
๑) การให้ทนุ วิจัยตามศาสตร์ของแต่ละสาขา
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งเรื่องประกาศการให้
ทุนสนับสนุนงานวิจัยว่ามีอาจารย์สองท่านที่ยังไม่ได้ส่ง ขณะนี้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขอให้อาจารย์
ดําเนินการตามที่ได้ทําสัญญาไว้ ส่วนการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์จะทําสัญญาในวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๗ และขอให้แจ้ง username , password และ e-mail ที่นายอุเทน หินอ่อน เพื่อให้อาจารย์
สามารถดูผลประเมินจากนักศึกษาและพิมพ์ออกมาประกอบ มคอ.๕ ได้
ที่ประชุม รับทราบกําหนดการส่งโครงการงานวิจัยและการแจ้ง username , password และ email ที่นายอุเทน หินอ่อน
๒) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล หากนักศึกษาติด I เป็นเวลานานฝ่ายทะเบียนจะปรับเป็น F ดังนั้นอาจารย์ควรตรวจสอบผล
การเรียนของนักศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ที่ประชุม

รับทราบแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล กรณีนักศึกษาติด I

๓) การจัดส่ง สมอ. ๐๗ มคอ. ๕-๖ มคอ. ๗
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอความอนุเคราะห์
อาจารย์จัดส่ง สมอ. ๐๗ รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรเก่า ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มคอ. ๗
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรใหม่ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ มคอ.๕-๖ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ภายใน ๓๐ วันหลังการสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามนางเจนจิรา เชิงดี
ที่ประชุม

รับทราบระยะเวลาการจัดส่งสมอ. ๐๗ และ มคอ. ๓ , ๔ , ๕ , ๖ และ ๗
๘

๔) โครงการอบรมการสอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
แจ้งว่าด้วย สกอ.
กําหนดในหลักสูตรว่าอาจารย์ทุกท่านจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง คณะฯจึงจะจัด
อบรมการสอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ให้คณาจารย์เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ประชุม รับทราบเหตุผลและระยะเวลาการอบรมการสอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF
๕) เอกสารประกอบการสอน ที่ใช้ประกอบ TOR
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ชี้แจงทําความเข้าใจว่า
เอกสารประกอบการสอนหมายถึงเอกสารที่คณาจารย์ทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการสอนนักศึกษา การ
นํา Power Point ที่คณาจารย์ใช้เป็นสื่อการสอนมาพิมพ์ประกอบนั้นไม่ถูกต้อง โดยแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการสอนสามารถดาวโหลดจากเว็ บไซต์กองบริการการศึกษา เมื่อดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วให้นําส่งที่คณะฯเพื่อที่ทางคณะฯจะได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป หากผลงาน
ของอาจารย์ท่านใดผ่านการพิจารณาจะได้รับผลตอบแทนเป็นจํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
ที่ประชุม

รับทราบการทําเอกสารประกอบการสอน

๖) ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัดของสาขาวิชา
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย แจ้งว่าเนื่องจากวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๗ จะมีการประเมินสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยให้คณะดําเนินการเองจํานวน ๑๒
ตัวบ่งชี้ สาขาต้องดําเนินการตามตัวชี้วัดให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามนางเจนจิรา เชิงดีได้ ทั้งนี้คณะฯได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้อีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม

รับทราบการประชุมเรื่องตัวชี้วัดของสาขาวิชาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

๙

๔.๒ เรื่องจากรองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๑) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเดือนกรกฎาคม
ทางคณะฯได้วางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้
งบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ให้เสร็จก่อนวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีกําหนดการดังนี้
๑.๑) การอบรมคอมพิวเตอร์ได้ประสานกับศูนย์วิทยบริการให้จัดในเดือนกรกฎาคม ส่วน
สาขาวิชาศิลปะและออกแบบทางสาขาวิชาจะดําเนินการเองในเดือนมีนาคมนี้
๑.๒) การอบรมภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโนบายให้นักศึกษาที่จบการศึกษาใน
ปี ๒๕๕๘ ได้คะแนนผลสอบ Toeic ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน จึงต้องจัดอบรมและทําการวัดระดับสอบ
Toeic ทุกปีการศึกษา ทั้งนี้คณะฯได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษและโครงการจัดตั้งสถาบัน
ภาษาจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม ส่วนสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบจัดในเดือนมีนาคม โดยกระบวนการ
อบรมจะต้องมีการสอบ Pre-test และ Post-test ด้วย
๑.๓) แห่เทียนพรรษา จัดในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑.๔) สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ทางมหาวิยาลัยต้องการให้จัดงานร่วมกันระหว่าง สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงขอให้อาจารย์วางแผนจัดซื้อจัดจ้างประชุม
เตรียมงานก่อนเดือนสิงหาคม เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้งบประมาณ
๑.๕) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑.๖ งานกีฬานักศึกษาใช้ชื่อว่า “ลีลาวดีเกมส์” จัดในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี
งานบายศรีสู่ขวัญในช่วงเย็น
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะขอความอนุเคราะห์อาจารย์แจ้ง
นักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กําหนดและนักศึกษาจะได้รับคะแนนจิตอาสาซึ่งจะปรากฏในใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ของนักศึกษาด้วย
ที่ประชุม

รับทราบกําหนดการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ที่ประชุม

รับทราบ

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เรื่องจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
๑) อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่ามหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้สรุปแผนการอบรมสอบ Toeic สําหรับอาจารย์ที่แน่นอน แต่คาดว่าจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน โดย
มหาวิทยาลัยอาจจะจ่ายค่าสอบให้ถ้าอาจารย์ผ่านการอบรม
สาเหตุที่ต้องมีการสอบ Toeic เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โดยกําหนดคะแนนสอบ Toeic
ของนักศึกษาที่ ๓๐๐
คะแนน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้อาจารย์ต้องสอบ Toeic ด้วย
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน ประธานสาขาวิชาภาษาจีนสอบถามว่าในส่วนนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนที่มีการสอบวัดระดับภาษาจีนอยู่แล้วจะต้องสอบToeic ด้วยหรือไม่
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ตอบว่าต้องสอบ Toeic ด้วยเพราะเป็นการสอบคนละอย่าง
ที่ประชุม

รับทราบการจัดสอบ Toeic สําหรับอาจารย์

๒) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษประสบเหตุถูกยิงขณะนี้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คาดว่าอาจจะมีการผ่าตัด จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยบริจาคค่ารักษาพยาบาลด้วย
ที่ประชุม

รับทราบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบเหตุถูกยิง

๖.๒ เรื่องจากประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑) อาจารย์วรญา รอดวินิจ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แจ้งว่าคณะฯกําหนดการสอบ
Pre-test และ Post-test ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่หอ้ งประชุมจันทน์ผา เพื่อ
จะนําผลคะแนนของนักศึกษามาจัดเป็น Level แล้วให้นกั ศึกษาเข้ารับการอบรมตาม level นั้นๆ ในเดือน
กรกฎาคมต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบการอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา

๑๑

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นางรัตติยา ทวีกุล)
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวนิตยา เตวา)
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ผู้บันทึกการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

