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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา มัชฌิมา   ประธานกรรมการ 
2. รศ.วิภา      ศุภจารีรักษ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญลักษม์ ต านานจิตร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรพต  พิจิตรก าเนิด  กรรมการ 
5. ดร.อาภาภรณ์   อังสาชน   กรรมการ 
6. ดร.นันทวัน    เรืองอร่าม  กรรมการ 
7. ดร.ทิพวัลย์    ขันธมะ   กรรมการ 
8. อาจารย์รัชฎาพร   ธิราวรรณ  กรรมการ 
9. อาจารย์จิตชิน   จิตติสุขพงษ์  กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา   พวงแก้ว   เลขานุการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา  มัชฌิมา ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและแสดงความ
ยินดีกับอาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์  ในต าแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและ
แผน และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ห้ามปิดการเรียนการสอนก่อนก าหนด 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ที่
มีการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 15 มกราคม 2558 สิ้นสุดการเรียนการสอนวันที่ 29 เมษายน 2558 นั้น ห้าม
มิใหอ้าจารย์ผู้สอนปิดการเรียนการสอนก่อนระยะเวลาที่ก าหนดเพราะจะเกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนได้ 

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ  
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1.2 กีฬาบุคลากร 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับสมัคร
นักกีฬาโดยแบ่งกีฬาฝ่ายหญิงประเภทกีฬา แชร์บอล ฝ่ายชายประเภทกีฬา ฟุตซอล เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขัน
กีฬาประจ าคณะต่อไป สามารถส่งรายชื่อได้ที่นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว เพ่ือรวบรวมน าส่งอาจารย์วัลลภ ห่างไธสง 
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่วนก าหนดการแข่งขันนั้นจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   
1.3 การรับสมัครผู้ร่วมงาน EdPEx 200 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับสมัคร
ผู้ร่วมงาน EdPEx 200 ตามหมวดดังนี้ 

หมวด 1  การน าองค์การ 
หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้า 
หมวด 4  การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
อาจารย์ท่านใดสนใจหมวดไหนสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เพ่ือจัดท าค าสั่งต่อไป 
 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

1.4 การฝึกประสบการณ์ไม่ผ่าน 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่ามีนักศึกษาบางหลักสูตรที่ได้ไปฝึกประสบการณ์แล้ว
ไม่ผ่านต้องมีการจัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ฝึกประสบการณ์ไม่ผ่านเพราะอะไรและในการฝึกประสบการณ์ครั้ง
ต่อไปจะต้องมีการท าบันทึกเพ่ือขออนุญาตในการที่จะออกไปฝึกประสบการณ์ครั้งใหม ่

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

1.5 การป้องกันการถูกคัดออก 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือป้องกันการถูกคัดออกของนักศึกษานั้นนักศึกษา
เริ่มเสี่ยงต่อการถูกคัดออก เช่น ผลการเรียนไม่ถึง หรือด้วยเหตุผลอะไร อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษารหัส 57 ชี้แจงในที่ประชุมว่า นักศึกษา ได้มีการลาออก 4 คน สาเหตุที่ลาออกเนื่องจากนักศึกษา
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ค้นพบที่เลือกเรียนในสาขาที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองก็เลยลาออก ขณะนี้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร จาก 42 คน 
เหลือ 38 คน และนักศึกษาบางส่วนไม่พร้อมในเรื่องของค่าเทอมโดยอาจารย์รัชฎาพร ธิราวรรณ ได้แนะน าให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้ไปสมัครท างาน 75 ชั่วโมง จะได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท 

  
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

                        1.6 มาตรการการดูแลนักศึกษาที่เกรดต่ าและการแก้ปัญหาของนักศึกษาคะแนนน้อย 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มาตรการการดูแลนักศึกษาที่เกรดต่ าและการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาคะแนนน้อย ได้มอบหมายให้อาจารย์จิตชิน จิตติสุขพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 57 
รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ ามาพูดคุยกันถึงปัญหาเรื่องของการเรียนเพราะจะได้แก้ปัญหาของนักศึกษา
คะแนนน้อย 
                 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    
1.7 การทวนสอบ 

 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า การทวนสอบรายวิชาในภาคเรียน 1/2557 วิธีการให้

คะแนนของแต่ละวิชาควรมีความสอดคล้องกันของแต่รายวิชาและต้องสอดคล้องกันกับ มคอ.3 ด้วย  และได้แจ้ง
เกี่ยวกับการแก้ I  จะต้องแก้ I ตามระยะที่ก าหนดโดยดูตามปฏิทินวิชาการ และให้ติดตามนักศึกษาที่ติด I โดยให้
บันทึกข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐานในการติดต่อนักศึกษา หรือติดต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษามาแก้ I ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการแก้ I เกินระยะเวลาที่ก าหนด และได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องเข้าไปอนุมัติ
การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 ให้กับนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2558    
                   
                       1.8 รูปแบบการท า มคอ.3 และ มคอ.5 

 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า รูปแบบการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.5 นั้นขอความ
ร่วมมืออาจารย์ทุกท่าน ในการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.5 โดยให้ดูตัวอย่างในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ
เป็นรูปแบบใหม่ที่มีค่านิยม 12 ประการ ถ้าไม่เข้าใจในรายละเอียดให้น ามาพูดคุยกัน  

  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2557 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2557 ประชุมวันจันทร์ที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30-11.10 น. ณ ห้องหลักสูตรบรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้อง 
1102/1 อาคาร 1 ชั้น  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 

   3.1 การจัดอบรมให้บุคลากรภายนอก/การบูรณาการกับหลักสูตรอื่น ๆ 
        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดอบรมให้บุคลากรภายนอก/การบูร
ณาการกับหลักสูตรอ่ืน ๆ โดยร่วมกันกับหลักสูตรอ่ืนจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
หัวข้อที่หน้าสนใจในการอบรมและบูรณาการกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
ได้น าเสนอเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กิจกรรมที่  2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ  ขณะนี้ก าลังประสานงานกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และที่ประชุมได้
มอบหมายให้ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน และ ดร.นันทวัน เรืองอร่าม ในการตั้งศูนย์ การตรวจสอบการอ้างอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม  เพ่ือท างานตรวจรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้กับอาจารย์ที่ท าผลงานวิชาการและ
งานวิจัย 

         
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1 ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

                     ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่าเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 นั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในแต่ละองค์ประกอบดังนี้  

องค ์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา ดร.ทิพวัลย์ ขันธมะ 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ 

อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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5. หลักสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผู้รียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ผศ.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
อ.จิตชิน  จิตติสุขพงษ์ 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม          
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผศ.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
 

            มติที่ประชุม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ในส่วนขององค์ประกอบที่ 2  จะมีการมอบหมายในภายหลัง 

   4.2 งานคืนสู่เหย้าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

     ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับงานคืนสู่เหย้าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการจัดงานคืนสู่เหย้าหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ โดยให้ส ารวจจ านวนศิษย์เก่าท่ีจะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กันก่อนและท ากิจกรรมช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
อย่างเช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่ให้มาสร้างความสัมพันธ์กัน โดยจัดท าเป็นโครงการขึ้นมาให้ชัดเจนในการจัด
กิจกรรมและเป็นการสร้างกลุ่มศิษย์เก่าก่อนที่จะมีงานคืนสู่เหย้า  

   มติที่ประชุม คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มศิษย์เก่า
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กันก่อนที่จะมีงานคืนสู่เหย้า และจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกันและเขียนโครงการ
ภายใน 1 สัปดาห์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

    

               5.1 สัมนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
    

        ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย      
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในระหว่าง
วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร อาจารย์ท่านใดสนใจ
สามารถเข้าร่วมสัมนาวิชาการได้ ตาม วัน และสถานที่ดังกล่าว 
    
 

ปิดการประชุม  เวลา 14.35 น. 
 
 
 

  นางสาวสุกัญญา  พวงแก้ว      ผศ.ดร.ปริศนา  มัชฌิมา 

   ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


