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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์   
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ครั้งที่  1/2564 
วันจันทร์ที ่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภวูิชิตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ประธาน 
2. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
3. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ  
4. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นารา ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์      กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม      กรรมการ 
6. อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ      กรรมการ 
7. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย       กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.โชคธ ารง  จงจอหอ    ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา   กรรมการ 

    9. อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง  ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์     กรรมการ 
 10. อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต  ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ      กรรมการ 
 11. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน       กรรมการ   

12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธวชนิี  ลาลิน อาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม      กรรมการ 
13. อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง   อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา           กรรมการ 
14. อาจารย์ปภาตพงศ์ วันภักดี  อาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา           กรรมการ 
15. อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์  อาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์       กรรมการ  
16. อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม  อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ       กรรมการ 
17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร      กรรมการ 
18. อาจารย์กิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์    กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา       กรรมการ 
18. นางสาวสุมาพร  จั่นศรี    หัวหน้าส านักงานคณบดี                  กรรมการ 
19. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์      กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต คณบดีให้ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     

1.1 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา  2564  
    ทางมหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 
2564 โดยก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นับแต่เปิดการเรียนการสอน-วันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 
 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

      - ไมมี - 
     
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
  - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

 

5.1  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ 
ทางมหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดท าปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 

2564 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team หากแนวโน้มดีขึ้นจึงจะ
เปิดท าการเรียนการสอนปกติ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอให้คณะกรรมร่วมกันหา
แนวทางรับเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 

มติที่ประชุม 
ทีป่ระชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสรุปดังนี้ 
1. ในรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติและมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

และโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศให้โปรแกรมท าบันทึกขออนุญาตมหาวิทยาลัยผ่านทางคณะโดยก าหนดวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ โควิด -19 และไม่ขัดต่อประกาศของ ศบค.และ
มหาวิทยาลัย (หากโปรแกรมวิชาจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิหรือเจลแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งความ
ประสงค์ท่ีคณะได้) 

2. ส าหรับโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) 
คณะท าข้อมูลส ารวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์โดยก าหนดส่งข้อมูลการส ารวจทั้งหมดให้

โปรแกรมในวันที่ 7 มิถุนายนเพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลกับนักศึกษาอีกครั้งและสรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา
เรื่องการเรียนออนไลน์ (คณะจะมีแบบฟอร์มสรุปให้)  

โปรแกรมส่งข้อมูลกลับมาที่คณะวันที่ 12 มิถุนายน เพ่ือให้คณะสรุปข้อมูลความพร้อมของ
นักศึกษาและจัดล าดับความช่วยเหลือตามความจ าเป็น  

การช่วยเหลือที่คณะจะด าเนินการ ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางส่วน  
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ก าหนดตารางการสอนออนไลน์สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ผู้สอนตามความพร้อมในการเรียนออนไลน์แต่ละครั้ง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์คณะ/โปรแกรมเพ่ือรองรับลิงก์การสอนออนไลน์ของ
แต่ละโปรแกรมท่ีส่งมา 

หรือหากประสงค์ให้ทางศูนย์คอมอัดคลิปการสอนก็สามารถแจ้งได้ กรณีนี้จะท าให้นักศึกษา
สามารถเข้ามาดูบันทึกการสอนย้อนหลังได้เมื่อนักศึกษาพร้อม 

จัดตั้งทีมรับข้อร้องเรียนและแนะน าแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์  ประกอบด้วย 
รองวิชาการ รองกิจการนักศึกษาเจ้าหน้าที่คอมและเจ้าหน้าที่ธุรการ  

คณะจัดท าคลิปวิดีโอถามตอบเรื่องการเรียนออนไลน์เผยแพร่แก่นักศึกษาก่อนเปิดเทอมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน 

 

2.2 นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ 
เนื่องจากโปรแกรมวิชาเคยจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาแล้วในภาคเรียนที่ผ่านมาและมีข้อมูล

นักศึกษาบางส่วนจึงขอให้โปรแกรมด าเนินการส ารวจความพร้อมของนักศึกษาในรายใดที่มีปัญหาและจ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือให้โปรแกรมแจ้งข้อมูลมายังทีมรับข้อร้องเรียนเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือในล าดับต่อไป  

การช่วยเหลือที่คณะจะด าเนินการ ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางส่วน 
หรือการจัดส่งเอกสารให้  

 

2.3 งบประมาณสนับสนุน 
คณะจะจัดหางบประมาณบางส่วนเพ่ือสนับสนุนเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จากงบบริหารของ

คณะซึ่งจ านวนที่จัดสรรจะขึ้นอยู่กับจ านวนนักศึกษาที่เดือดร้อนและจัดล าดับตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม 
(พิจารณาจากโปรแกรมท่ีมีงบบริหารจัดการน้อยก่อน) 

หากโปรแกรมใดยังเบิกจ่ายงบประมาณไม่ครบ โปรแกรมอาจพิจารณางบประมาณจากโครงการ
อ่ืนๆ เช่น โปรแกรมยังไม่เบิกจ่ายงบเตรียมความพร้อมของโปรแกรม โปรแกรมวิชาอาจท าโครงการรองรับเพ่ือดึงงบ
มาช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องดังกล่าวได้อีกทาง (เอกสารการเบิกจ่ายสามารถปรึกษาได้ที่หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

 

 2.4 การประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในช่วงแรกทุกโปรแกรมวิชาอาจติดปัญหาเรื่องการจัดระบบแก้ปัญหาวิธีการเรียนการสอน

ออนไลน์เมื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปได้ระยะหนึ่งทางคณะจะสอบถาม feedback จากนักศึกษาและทาง
โปรแกรมอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

 -ไม่มี- 
 

          ปิดประชุมเวลา  15.30  น. 
 
                                                              

              (อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล)     (อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์) 
      บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


