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การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2554 

วันพุธท่ี 19 มกราคม พ.ศ.  2554 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชมุคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
1. ผศ.เฉิดฉิน  สุกปลั่ง         คณบดี ประธาน 
2. ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม         รองคณบดี รองประธาน 
3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ         รองคณบดี รองประธาน  
4. 
5. 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
ผศ.ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล   

        ประธานหลักสูตรภาษาไทย 
        ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

กรรมการ 
กรรมการ 

6. นางณัฐพร  โอวาทนุพัฒน         ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ กรรมการ 
7. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล         ประธานหลักสูตรนิติศาสตร กรรมการ 
8. 
9. 

10. 

นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 
นายชนะ  ธนะสาร 

        (แทน) ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร 
        ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
        ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

11. ผศ.เบญจมาศ  บัวกันต         ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
 

รายนามคณะกรรมการที่ไมมาประชุม (เนื่องจาก ติดราชการ/ติดภารกิจ/ลาปวย)   
1. 
2. 
3. 

ดร.เอกชัย  พุมดวง 
นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
ผศ.บุญสม  พิมพหนู 

รองคณบดี 
ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงานคณบดี 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร 

 

4. นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ์ ผูแทนคณาจารย 
 

 
 

รายนามผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวภัชราวไล  ไกรแสงศรี เจาหนาที่ประจําคณะ 
2. 
3. 
4.  
5.  
6.  
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา 
นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร 
นางสาวเพ็ญนภา  วงคนิติกร 
นางสาวจารุวรรณ  หนักแนน  
นางสาวณัฐกานต  ดาโอะ 
นางสาวอังคณา  ราเริงยิ่ง 
นางสาวณัฐธิดา  สุพรรณภพ 
นางสาวสุกัญญา  พวงแกว 
นายชยุต  หาญชาญพาณิชย 
นางสาวสุพรรณษา  บุญยศ 

เจาหนาที่ประจําคณะ 
เจาหนาที่ประจําคณะ 
เจาหนาที่ประจําคณะ 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรภาษาไทย 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรนิติศาสตร 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร 
เจาหนาที่ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
 

ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานในที่
ประชุมกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามวาระ ดังนี ้

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

 วาระที่ 1.1    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันพุธท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2554 
 

สรุปเร่ือง       ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง ขอบคุณบุคลากรที่รวมจัดกิจกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสรางสุขภาพบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ผานมา การบรรยายในชวงเชา ในหัวขอ “อาจารยกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ” โดย อาจารยพนอม แกวกําเนิด เปนการบรรยายที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานของผูเปนอาจารยอยางมาก โดยเฉพาะอาจารยรุนใหมๆ นาจะมีโอกาสไดฟง วัตถุประสงค
ของการจัดงานคณะฯ ตองการใหบุคลากรของคณะฯ เขารวมกิจกรรมใหมากที่สุด เพื่อรับฟงนโยบาย  ไดมา
ทําความรูจักกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานซึ่งกันและกัน และมีการแสดงความคิดเห็นใน
ดานตางๆเพื่อเปนประโยชนแกตนเองและการทํางาน ควรบริหารการสอนเพื่อใหสามารถมาเขารวมกิจกรรม
ของคณะมากยิ่งขึ้น  
 

             มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระท่ี 1.2 โครงการสวนดุสิตยอนยุค “กาลครั้งหนึ่ง ณ ถิ่นนี้ เฟองฟาขจร”  
 

สรุปเร่ือง         ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง  สํานักงานสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดงาน “กาลครั้งหนึ่ง ณ ถ่ินนี้ เฟองฟาขจร” ในวันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2554 เวลา 14.00-17.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเกิด
จิตสํานึกและความภาคภูมิใจรักในสถาบัน โดยในงานจะมีการเดินแฟชั่นโชวยอนยุค สําหรับบัตรเขาชมงาน
ราคาที่นั่งละ 1,000 บาท และสํานักงานสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ไดมอบบัตรเขารวมงานใหกับคณะ
มนุษยศาสตรฯ จํานวน 50 ใบ เพื่อใหคณะมนุษยศาสตรฯ ไดจําหนายบัตรการเขาชมงานแกศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน บุคลากร และผูสนใจเขารวมงาน จึงขอใหหลักสูตรประชาสัมพันธใหกับทางนักศึกษาและศิษยเกา
เขารวมงานในครั้งนี้ดวย  
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 1.3 การบริจาคกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
 

สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง  กระทรวงศึกษาธิการไดเปดรับการบริจาคเงินจาก
ประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเขากองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาโดยการบริจาคเงินเขา
กองทุนฯ นี้เปนไปเพื่อการศึกษา สามารถยกเวนการเสียภาษีได  การเปดรับบริจาคเงินเขากองทุนมีการ
ถายทอดสดการรับบริจาคเงินทางโทรทัศน เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ผานมา  

 ในโอกาสนี้ ผูประสงคจะบริจาคเงินเขารวมกองทุนฯ สามารถบริจาคไดที่คณะ
มนุษยศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดถึง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระท่ี 1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพอาจารย 
 

สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพอาจารย ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่  25-27 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเอกไพลิน จ.กาญจนบุรี  เพื่อ
เปนการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการของอาจารยในการจัดทําผลงานทางวิชาการ ทั้ง ผูชวยศาสตราจารย 
และ รองศาสตราจารย ซ่ึงจะมีการจัดวิทยากรสําหรับใหคําปรึกษาตางๆ แกผูเขารวมโครงการ หากบุคลากร
ทานใดตองการเขารวมโครงการฯ สามารถสงรายชื่อเขารวมโครงการฯ ไดภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2554 สําหรับผูเขารวมโครงการฯ ในกรณีที่แจงวาจะเขารวมโครงการฯ แตในภายหลังไมสามารถเขารวม
โครงการฯ ไดไมวากรณีใดๆก็ตาม ตองแจงใหฝายประสานงานทราบลวงหนา หากไมแจง บุคคลนั้นจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางที่เกิดขึ้นในแตละวันโดยเสมือนหนึ่งเขารวมโครงการฯ ดวยในครั้งนี้ 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระท่ี 1.5 การขอจัดทําแผนงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง คณะมนุษยศาสตรฯ ขอใหทุกหลักสูตรจัดทํารายการ
ครุภัณฑที่ตองการจัดหาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และสงคณะมนุษยศาสตรฯ ภายในวันที่ 25 
มกราคม พ.ศ. 2554 นี้ 
     

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 วาระท่ี 1.6 มอบหมายใหทุกหลักสูตรติดตามเงินคางชําระคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  
  

 สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง การติดตามเงินคางชําระคาลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาในแตละหลักสูตร ปรากฏวาในภาคเรียนที่ 2/2553 คณะมนุษยศาสตรฯ มียอดคางชําระ ประมาณ 
8,000,000 บาทเศษ (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554) ดังนั้นขอใหทุกหลักสูตรตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาที่คางชําระคาลงทะเบียนเรียนและสงขอมูลมาใหคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบ เพื่อทางคณะ
มนุษยศาสตรฯ จะไดรายงานผลเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดทราบตอไป 
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 วาระท่ี 1.7 การประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา พ.ศ. 2553 
  

 สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง การประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2553ไดมี
เกณฑการประเมินใหมคือ เกณฑ EdPEx เขามาใชในการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  สําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑการประเมินของ สกอ. ปการศึกษา พ.ศ. 2553ไดอออกตัวบงชี้มาใหม
จํานวนทั้งหมด 23 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินของ สมศ. ออกมาอีก 18 ตัวบงชี้ โดยการทํารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานภายในคณะฯ จนถึงระดับระดับมหาวิทยาลัยตองทํารายงานการ
ประเมินของ สมศ. เนื่องจากปจจุบันมีการรวมมือในการประเมินและการกําหนดตัวบงชี้ระหวาง สกอ. สมศ. 
และ กพร.โดยเกณฑการประเมินของ สกอ. จะเนนในเรื่อง Input กับ Process มีตัวบงชี้ Output  มีเพียงตัว
เดียว แตสําหรับเกณฑการประเมินของ สมศ. ทั้ง 18 ตัวบงชี้ จะเนน Output เปนหลัก และตอไปในเกณฑ
การประเมินของ กพร. ก็จะใชตัวบงชี้ การประเมินของ สกอ. และของ สมศ. มาเปนตัวช้ีวัดของ กพร. โดย
สามารถใชฐานขอมูลของหนวยงานที่รายงาน สกอ. และ สมศ. ไปใชประเมินผล ตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานไดโดยตรง 
  คณะมนุษยศาสตรฯไดทํารายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามปงบประมาณ 
2553 แลว ซ่ึงใชตัวบงชี้ของ สกอ. ใหมเปนหลัก แมวาในป พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรฯ ยังไมไดถูก
ประเมินเกณฑจาก สมศ.แตก็ตองทํารายงานการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. ดวย 
  สวนการรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ EdPEx นั้นในปงบประมาณ 2553 มีกลุม 
CLG ไดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอมหาวิทยาลัย คงจะตองปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้คณะ
ไดเตรียมการสรางความเขาใจ โดยจัดการอบรม  PMQA ใหบุคลากรของคณะเมื่อ 2 ปที่ผานมา นับวาและ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําฐานขอมูลการรายงานการ
ประเมินตนเองและหลักฐานในแตละปไวในเวปไซตของคณะฯ เปนการเตรียมการรองรับการสงผลการ
ประเมิน online  
  ตามที่ประธานเขารวมการอบรมผูประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองในระดับคณะและหลักสูตร ไมจําเปนตองการใหประเมินทุกตัวบงชี้ ในระดับ
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หลักสูตร คงจะตองจัดทํารายงานองคประกอบที่ 2 และ 3 เปนหลัก คงจะตองหารือกับคณะอื่นกอน  ขอให
หลักสูตร และผูกํากับตัวบงชี้ศึกษาทําความเขาใจนิยามตางๆเชน  จกรรมพัฒนานักศึกษา มีทั้งใน
องคประกอบที่ 2 (2.8) และ 3 ตามตัวบงชี้ที่ 2.8 คือ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา ตามตัวบงชี้ขอนี คณะและหลักสูตรจะตองเปนผูวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆใหกับ
นักศึกษาเอง แตในองคประกอบที่ 3 นั้น การพัฒนานักศึกษาในสวนที่เปนการจัดกิจกรรมพฒันานกัศกึษาใน
ดานตางๆตองเปนสวนที่นักศึกษาเปนผูจัดเอง มิใชอาจารยเปนผูจัดใหกับนักศึกษา และคณะกรรมการจัด
งานกิจกรรมตองเปนนักศึกษาดวย โดยคณะมนุษยศาสตรฯ เปนเพียงผุอนุมัติกิจกรรมของนักศึกษาให
เทานั้น สําหรับโครงการที่นักศึกษาขออนุมัตินั้นจะตองผานอาจารยที่ปรึกษาไปยังรองคณบดีจนถึงคณบดี
ตามลําดับ 
  ในปการศึกษา พ.ศ. 2553 โปรแกรมที่จัดการศึกษาที่ศูนยการศึกษาก็ตองจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองดวยเชนกัน ในสวนนี้ขอใหรองคณบดีฝายวิชาการและหลักสูตรรวมกันพิจารณาในเรื่อง
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆดวย หากเปนไปไดนาจะมีการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน
ระหวางหลักสูตรที่เปดในมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปดในศูนยการศึกษา โดยเชิญคณาจารยจากหลักสูตร
ในศูนยการศึกษาที่เปดสอนเขามาเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวมกับคณาจารยหลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการสงเสริมการใหความรวมมือระหวางหลักสูตรและเปนการพัฒนาในดานการมีสวน
รวมดวย 
    

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2554 
 

 สรุปเร่ือง ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ฝายเลขานุการ สํานักงานคณบดีไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการฯเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  แกไขหัวขอวาระ หนาที่ 7 วาระที่ 3.2 แกไขหัวขอวาระที่วา การปรับรายวิชารวมกัน
ของหลักสูตรรัฐศาสตรและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เปน การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร 
  แกไขประโยค บรรทัดที่ 4 หนาที่ 7 วาระที่ 3.2 แกไขประโยคที่วา คําอธิบายรายวชิาซึง่
เปนภาษาอังกฤษมีขอแกไขเยอะพอสมควร เปน คําอธิบายรายวิชาซึ่งเปนภาษาอังกฤษมีขอแกไขพอสมควร  
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 ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  

 วาระท่ี 3.1 การจัดงานครบรอบ 36 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 

 สรุปเร่ือง อาจารยอภิรดี ผลประเสริฐ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงที่
ประชุมทราบเรื่อง การจัดงานครบรอบ 36 ป คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดงานโดยแบงงานออกเปน 2 ดาน 
ไดแก (1) กิจกรรมการจัดนิทรรศการและงานแสดงมีอาจารยกนกวรรณ กุลสุทธิ์เปนผูรับผิดชอบ (2)  ดาน
กิจกรรมเผยแพรผลงานทางวิชาการและงานวิจัยมีผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูลเปนผูรับผิดชอบ โดยไดมีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานครบรอบ 36 ป คณะมนุษยศาสตรฯ โดยมีการประชุมเมื่อวันพฤหสับดทีี ่
13 มกราคม พ.ศ. 2554 สําหรับประเด็นในการประชุมไดแก (1) กําหนดใหมีการประชุมการจัดงานครบรอบ 
36 ป คณะมนุษยศาสตรฯ เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน (2) มอบหมายให
เจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรฯ และเจาหนาที่หลักสูตรตางๆมาประสานงานกับฝายวิชาการเพื่อการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงงานในดานตางๆใหเจาหนาที่ติดตอประสานงานและประจําในสวน
ตางๆของการจัดงาน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกของการดําเนินงาน (3) การสงผลงานวิจัยและการ
กําหนดเกณฑการตัดสินนั้นจะมีการคัดเลือกอาจารยในมหาวิทยาลัย 1 คน และบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยอีก 1 คน เพื่อเสนองานวิจัยทางวิชาการ   

 
มติ        ที่ประชุมรับทราบ โดยมีขอเสนอใหการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ จัดเปนการ

ประชุมนานาชาติ ซ่ึง ผศ.กาญจนาไดรับขอเสนอไปดําเนินการ 
  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 วาระท่ี 4.1 ผลการตรวจเอกสารหลักฐานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน  
 

 สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง ผลการตรวจเอกสารหลักฐานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 
เดือน ซ่ึงผลจากการตรวจเอกสารหลักฐาน คณะมนุษยศาสตรฯ มีรายละเอียดดังนี้  
1. ตัวช้ีวัดทั้งหมด        36   ตัวช้ีวัด  
2. ตัวช้ีวัดที่คะแนนลดลง      4   ตัวช้ีวัด  
3. ตัวช้ีวัดที่คะแนนเพิ่มขึ้น      –   ตัวช้ีวัด  
4. คะแนนประเมินตนเอง      4.4309   คะแนน 
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5. คะแนนจากการตรวจเอกสารหลักฐาน     4.3309   คะแนน 
6. คะแนนจากการตรวจหลักฐาน ลดลง จากการประเมินตนเอง -0.1000   คะแนน 
7. คะแนน ลดลง คิดเปนรอยละ      -2.26  
 

ในสวนที่ถูกปรับลดลงมีขอสังเกตของคณะกรรมการ ดังนี้  
 

หัวขอ/ตัวชี้วัด จากคะแนน เปนคะแนน เนื่องจาก 
หัวขอที่ 16 ตัวช้ีวัดที่ 2.8 
ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษา (สกอ.) 

4.0000 3.0000 ใ น เ กณฑ ข อ  4  ผ ล ก า ร
ประเมินโครงการสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวช้ี วัดและ
เ ป า ห ม า ย  ต อ ง บ ร ร ลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 
90 ของตัวช้ีวัด แตหลักฐาน
ของคณะมีผลการประเมิน 
รอยละ  88 จึงไมผานตาม
เกณฑ 

หัวขอที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 
ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร (สกอ.)  

5.0000 4.0000 ไ ม พบหลั ก ฐ า นผลก า ร
ประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในเกณฑขอ 1-3 

หัวขอที่ 31 ตัวช้ีวัดที่ 7.2 
การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
การเรียนรู (สกอ.) 

5.0000 4.0000 ไมพบรายงานการประชุมใน
การแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะของ
ผูมีประสบการณตรง  

หัวขอที่ 23 ตัวช้ีวัดที่ 6 
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคกรคุณภาพ (แผน
กลยุทธ)  

5.0000 4.0000 คณะยังไมไดรางวัลคุณภาพ
ขององคกร 

 

 มติ ที่ประชุมใหความเห็นชอบ โดยขอใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัดตรวจสอบคา
คะแนนที่ลดลงเนื่องจากบกพรองเพราะเหตุใด และเมื่อพบจุดบกพรองในสวนนั้นแลวขอใหมีการพัฒนา
เพื่อใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น สวนขอสังเกตการณไดรับผลประเมินจากกรรมการตรวจประเมินดวยวาจาไมตรง
กับรายงานนี้จะสอบถามขอมูลอีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 

 วาระท่ี 5.1 พจนานุกรมสมรรถนะหลักสายวิชาการ (Core Competency Dictionary)  
 

 สรุปเร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบเรื่อง ตามที่มีการประเมินสมรรถนะหลักสายวิชาการ โดย
ไดกําหนดเกณฑการประเมินทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน  
  การประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ โดยสมรรถนะในการปฏิบัติงานตองไม
นอยกวา 70 เปอรเซ็นต เปนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายใหประธานหลักสูตรในแตละ
หลักสูตรปรึกษาอาจารยภายในหลักสูตรของตนเองวาตองการใหประเมินสมรรถนะในสวนใดบาง โดยไป
พิจารณาพจนานุกรมสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการทั้ง 25 สมรรถนะ เลือกสมรรถนะหลักไมนอยกวา 5 
สมรรถนะ อาจพิจารณาเทียบกับสมรรถนะเดิมที่ใชประเมินในปที่ผานมา   
  สําหรับในสวนของสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนนั้นขณะนี้มหาวิทยาลัยได
ปรับปรุงสมรรถนะใหม โดยมี 5 ระดับเทากันทุกสมรรถนะ และการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนที่ผาน
มาพบวาความคิดริเร่ิมและนวัตกรรมของบุคลากรสายสนับสนุนยังมีนอย รองลงมาคืองานที่ไดรับ
มอบหมาย นั่นก็คือบุคลากรสายสนับสนุนยังไมสามารถทํางานใหสําเร็จตามคําสั่งได ส่ิงนี้จําเปนที่ตองมี
การพัฒนาเจาหนาที่ฯ โดยการปูพื้นฐานความรูในการปฏิบัติงาน เชน ความรูในเรื่องการประกันคุณภาพ 
ความรูในการจัดประชุม ทักษะการเขียนรายงานการประชุม และความรูในการเขียนโครงการตางๆ  ขณะนี้
ใหเจาหนาที่หลักสูตรฯ เขียนโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยใหพิจารณาจากชองวางสมรรถนะ
ที่ใหจ าหนาที่ทุกคนประเมินตนเอง ในทุกวันจันทรทางคณะมนุษยศาสตรฯ ขอความรวมมือใหทุกหลักสูตร
สงเจาหนาที่ฯ มาพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ โดยเขาประชุมที่หองประชุมคณะมนุษยศาสตร หอง 1119 
เวลา 10.30-12.00 น.ดวย  
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6      -ไมมี- 
 

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  
 

 
( นายอดิศักดิ์  ดีสมุทร) 

เลขานุการสํานักงานคณบดฯี 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
( ดร.เอกชยั  พมุดวง ) 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


