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เวลา  9.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมพิกลุ  
  อาคารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



ระเบียบวาระการประชุม 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564) ครั้งที่  1/2564 
วันพุธที่  16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ------------------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย         
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด) 
 1.2 การด าเนินงาน รอบ 3 เดือน และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต (คณบดี/รองคณบดี/ หน. สนง.
คณบดี/) 
  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 2.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  2.1.1 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 
  2.1.2 ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 และการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.5 
  2.1.3 ผลการด าเนินงานด้านวิชาการรอบ 3 เดือน  
 
 2.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  2.2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1) 
 
 2.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
  2.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบ cheqa 2563 
  2.3.3 สรุปประเด็นที่ได้จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 
 2.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 2.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  2.5.1 ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2) 
 
 2.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.6.1 การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

(เอกสารหมายเลข 3) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ระบบ LMS เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (คุณจิรพงษ์ เทียนแขก)  
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ระเบียบวาระการประชุม 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564) ครั้งที่  1/2564 
วันพุธที่ 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมพุทธชาด อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ------------------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย              
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 1.2 การด าเนินงาน รอบ 3 เดือน และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต (คณบดี/รองคณบดี/หน. สนง.
คณบดี/) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 2.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  2.1.1 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.1.2 ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2564 และการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.1.3 ผลการด าเนินงานด้านวิชาการรอบ 3 เดือน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  2.2.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา ระบบ cheqa 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.3.3 สรุปประเด็นที่ได้จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  2.5.1 ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 3) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2.6.1 การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
(เอกสารหมายเลข 3) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ระบบ LMS เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (คุณจิรพงษ์ เทียนแขก)  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ปิดประชุม เวลา...........น. 


