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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

วันพฤหัสบดีที่ ๒3 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
………………………………………………………………………………………….. 

 
รายช่ือกรรมการผู้มาประชุม 

1. นายธวัชชัย เคหะบาล  ประธานหลักสูตร 
2. นางสาวนิตยา ปรูกระโทก  กรรมการ 
3. ดร.นิติยา ค้อไผ่   กรรมการ 
4. นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า  กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 นายธวัชชัย เคหะบาล ประธานหลักสูตร กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร            
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ การเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ประธานหลักสูตรได้แจ้งที่ประชุม ให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคมทุกคนเข้า
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
 ๑.๒ การกรอกผลการเรียนนักศึกษา รหัส ๕๙ เข้าระบบ 
  ฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนที่มีภาระงานสอน
นักศึกษาที่เข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เข้าบันทึกผลการศึกษาในระบบบริการการศึกษา (ESS) ในภาค
การศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองการประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
 ไม่มี 
มติที่ประชุม - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง น าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ รายช่ือนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก ได้แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่คาดหว่าจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. นางสาววิภาภรณ์ เครือจันทร์ รหัสนักศึกษา 56210203102 
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.52  
รายวิชาทีเ่กรดยังไม่ออก ภาคการศึกษาที ่2/2559 มี 3 วิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 2504101 สัมมนาทางพัฒนาสังคม     
2. รายวิชา 2504102 การจดับรกิารสงัคม   
3. รายวิชา 2504204การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคม  

 2. นายอ าพล ปาลา  รหัสนักศึกษา 56210203103 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.92 
รายวิชาทีเ่กรดยังไม่ออก ภาคการศึกษาที ่2/2559 มี 3 วิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 2504101 สัมมนาทางพัฒนาสังคม     
2. รายวิชา 2504102 การจดับรกิารสงัคม   
3. รายวิชา 2504204 การคดิเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสงัคม  

รายวิชาทีเ่กรดยังไม่ออก ภาคการศึกษาที ่1/2558 มี 6 วิชา ดังนี้ 
1. รายวิชา 2502204 การจดัการความรูก้ับการพัฒนาสงัคม 
2. รายวิชา 2503101 การศกึษาและวิเคราะห์ชมุชน 
3. รายวิชา 2503102 การวจิัยเพ่ือการพัฒนา 
4. รายวิชา 2503103 หลักและกลยุทธก์ารฝกึอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม 
5. รายวิชา 2503203 การพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
6. รายวิชา 2503204 การจดัการวิสาหกิจชมุชน 
เกรดยังไม่ออกเนื่องจากนกัศึกษาเพ่ิงด าเนินการจ่ายคา่เทอม 

3. นายธวัชชยั  เมืองโคตร  รหัสนกัศึกษา 56210203104 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.89  
รายวิชาทีเ่กรดยังไม่ออก ภาคการศึกษาที ่2/2559 มี 3 วิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 2504101 สัมมนาทางพัฒนาสังคม     
2. รายวิชา 2504102 การจดับรกิารสงัคม   
3. รายวิชา 2504204 การคดิเชิงสร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาสงัคม   

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบและให้น าเสนอเข้าสู่การประชุมกรรมการประจ าคณะในวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ 
 ๔.๒ การพิจารณาผลการเรียน ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  
 ประธานหลักสูตรได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาผลการเรียนร่วมกัน โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ 
รายวิชา และพิจารณาร่วมกัน 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติร่วมกันดังนี้ 
ล าดับ รายวิชา อาจารย์

ผู้สอน 
จ านวนนักศึกษา

ที่ลงทะเบียน 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผลการ

พิจารณา 
๑ การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การพัฒนาสังคม รหัส ๕๖ 
อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า 

๓ ๓  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 
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ล าดับ รายวิชา อาจารย์
ผู้สอน 

จ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผลการ
พิจารณา 

๒ การจัดบริการสังคม รหัส 
๕๖ 

อ .นิ ตยา  ปรู
กระโทก 

๓ ๓  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๓ กา รสั มมนาทา งพัฒน า
สังคม รหัส ๕๖ 

อ . ธ วั ช ชั ย 
เคหะบาล 

๓ ๓  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๔ การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาสังคม 
รหัส ๕๗ 

อ .นิ ตยา  ปรู
กระโทก 

๑๐ ๑๐  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๕ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคม 
รหัส ๕๗ 

อ . ธ วั ช ชั ย 
เคหะบาล 

๑๐ ๑๐  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๖ การวางแผนนโยบายเพื่อ
การพัฒนาสังคม รหัส ๕๗ 

อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า 

๑๐ ๑๐  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๗ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในงาน
พัฒนาสังคม รหัส ๕๘ 

อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า 

๑๔ ๑๓ ๑ คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๘ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติโดย
องค์กรชุมชน รหัส ๕๘ 

อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า 

๑๔ ๑๔  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๙ กา ร พัฒน าองค์ ก ร แล ะ
เครือข่ายทางสังคม รหัส 
๕๘ 

อ . ธ วั ช ชั ย 
เคหะบาล 

๑๔ ๑๔  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๐ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาสังคม 
รหัส ๕๘ 

อ . ธ วั ช ชั ย 
เคหะบาล 

๑๔ ๑๔  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับงานพัฒนาสังคม 

อ .นิ ตยา  ปรู
กระโทก 

๑๔ ๑๔  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๒ สั ง ค ม วิ ท ย า แ ล ะ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น รหัส 
๕๙  

อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า 

๙ ๗ ๒ คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
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ล าดับ รายวิชา อาจารย์
ผู้สอน 

จ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผลการ
พิจารณา 

ดังกล่าว 
๑๓ วัฒนธรรมกับการพัฒนา

สังคม รหัส ๕๙ 
อ .นิ ตยา  ปรู
กระโทก 

๙ ๙  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๔ วิถีโลก รหัส ๕๙ อ . ธ วั ช ชั ย 
เคหะบาล 

๖ ๕ ๑ คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๕ ภาวะผู้น า ในการพัฒนา
สังคม รหัส ๕๗ 

อ.อาริยา ป้อง
ศิริ 

๑๐ ๑๐  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๖ เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม รหัส ๕๘ 

ดร .ธันวา ใจ
เที่ยง 

๑๔ ๑๔  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

๑๗ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนา
สังคม รหัส ๕๙ 

ดร.นิติยา ค้อ
ไผ ่

๙ 9  คณะกรรมการ
เห็นชอบตาม
ผลการเรี ยน
ดังกล่าว 

 
 ** หมายเหตุ  ๑.นางสาวอาภัทร์ ชมพูพ้ืน นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รหัส ๕๘ มีระดับผลการเรียนทุก
รายวิชาอยู่ในเกณฑ์ต่ า มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพนักศึกษา ให้อาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา เรียกพูดคุยและให้ค าปรึกษา ติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   ๒. นายวิษณุ ฉายแม้น  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ รหัส ๕๘  มีระดับผลการเรียนลดลง 
เฉลี่ยอยู่ในระดับ C/C+ ให้อาจารย์ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เรียกพูดคุยและให้ค าปรึกษา 
ติดตามการเรียนอย่างใกล้ชิด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๔.๓  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดประชุมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร คือ อาจารย์นิลวรรณ 
สายสมบัติ หัวหน้าสาขาภาษาจีนธุรกิจ โดยมีอาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล เป็นประธานการทวนสอบ ซึ่งจะ
ด าเนินการประชุมทวนสอบในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีแนวทางการ
ทวนสอบดังนี้ 

 ๑) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ตาม มคอ.3 (หมวดที่ 7) 
หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้เกิดขึ้นจริงตรง
ตามวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

- สุ่มตรวจการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาโดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น 
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- สุ่มตรวจการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษา โดยคณาจารย์ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน 
- ใช้ข้อสอบไล่ที่ออกโดยคณาจารย์ร่วมสอน 
- ใช้การสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการกลาง 
- มีการให้คะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรมโดยคณะกรรมการกลาง 
- มีการให้คะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง 

ยกตัวอย่างการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประชุมตกลงกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าจะด าเนินการ
ทวนสอบในประเด็นอะไรบ้าง เช่น 

- การออกข้อสอบ(บรรยาย) และปฏิบัติการ  
- การตรวจและให้คะแนนในกระดาษค าตอบ 
- ผลการประเมินการสอน 
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายงานผลการทวนสอบให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
- การออกข้อสอบ(บรรยาย) และปฏิบัติการ 

  มีความเหมาะสม แต่สัดส่วนการให้คะแนนการประเมินในด้านการเข้าเรียนที่แสดงผลการ
เรียนรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีสัดส่วนที่น้อย คะแนนการประเมินในด้านการสอบย่อยที่แสดงผลการ
เรียนรู้ในด้านความรู้มีสัดส่วนที่น้อย อาจไม่จูงใจให้นักศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้  

- การตรวจและให้คะแนนในกระดาษค าตอบ 
 มีความเหมาะสม 

- ผลการประเมินการสอน 
 นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
 ๒)  รายวิชาที่จะน าเข้าประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
  ๒.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 
   - รายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รหัส ๕๙ สอนโดย อ.นิตยา ปรู
กระโทก เนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่ยังไม่เคยทวนสอบ 
   - รายวิชาสวสัดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รหัส ๕๙ สอนโดย ดร.นิติยา
ค้อไผ่  เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยังไม่เคยทวนสอบ 
   - รายวิชางานภาคสนามและสารนิพนธ์ รหัส ๕๖ สอนโดย อ.ธวัชชัย เคหะบาล 
เนื่องจากเป็นรายวิชาใหม่และยังไม่เคยทวนสอบ 
   - รายวิชาการจัดการความรู้ในการพัฒนาสังคม รหัส ๕๖ สอนโดย อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยังไม่เคยทวนสอบ 
  ๒.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ 
   - รายวิชาหลักและกระบวนการพัฒนาสังคม รหัส ๕๘  สอนโดย อ.ธวัชชัย เคหะ
บาล เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยังไม่เคยทวนสอบ  
   - รายวิชาการจัดบริการสังคม รหัส ๕๖ สอนโดย อ.นิตยา ปรูกระโทก  เนื่องจาก
เป็นรายวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยทวนสอบ 
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   - รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม รหัส ๕๘ สอนโดย ดร.ธันวา ใจ
เที่ยง 
   - รายวิชากลุ่มผู้ด้อยโอกาสในงานพัฒนาสังคม รหัส รหัส ๕๘ สอนโดย อ.อภิรดี 
ดอนอ่อนเบ้า  เนื่องจากเป็นรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนค่อนข้างต่ า 
   - รายวิชาการวางแผนและนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม รหัส ๕๗ สอนโดย อ.
อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ยังไม่เคยทวนสอบ 
ประเมินกระบวนการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  ประธานหลักสูตร ขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 
  ระบบการควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

   ผลการประเมินผลความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยในปี
การศึกษา 2559 มีคะแนนประเมินโดยรวม อยู่ในระดับดี  มีคะแนน 3.85 เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีระดับคะแนนน้อยกว่าปีการศึกษา 2558 เนื่องจาก
กระบวนการประเมินที่ให้นักศึกษาประเมินพร้อมกับการประเมินการเรียนการสอนที่มีแบบประเมินจ านวน
มากพร้อมๆกันอาจท าให้ผลการประเมินมีความไม่เที่ยงตรง (อาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไป) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลลัพธ์ในการให้ค าปรึกษา เช่น ผลการเรียนที่ดีขึ้น นักศึกษาได้รับการแก้ปัญหาการใช้ชีวิต 
เป็นต้น ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรจึงได้เพ่ิมกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือและติดตามผล นักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้ 

   1) ติดตามผลการเรียนนักศึกษา โดยในแต่ละเทอมให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีปริ้นผล
การเรียนของนักศึกษา เพ่ือติดตามให้ค าแนะน า และวางแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
   2) สร้างแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ได้แก่ 

    2.1) มีกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินส าหรับนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใน
ระหว่างเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาเบื้องต้น โดยเงินกองทุนได้มาจาก หักเงินรายได้ค่าวิทยากรของ
อาจารย์ในสาขา ครั้งละ 10% และจากการระดมทุน 

    2.2) ให้ค าแนะน าด้านทุนการศึกษา 
    2.3) หาแหล่งงานให้นักศึกษาท าระหว่างเรียน เช่น ช่วยเก็บข้อมูลวิจัย พิมพ์งาน 

ผู้ช่วยวิทยากร ท างานรับจ้างรายวันบริษัทอะลูมิเนียม เป็นต้น 
 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 อ.นิตยา แจ้งที่ประชุม จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2558 โดยจากข้อเสนอจากผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2558 เรื่องสภาพห้องที่ไม่พร้อม ขาดอุปกรณ์การเรียน
การสอน เช่น โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่เพียงพอ สาขาวิชาได้เสนอต่อที่ประชุมของคณะฯ เพ่ือปรับปรุง 
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ในห้องเรียน มีการส ารวจ
โต๊ะ เก้าอ้ี ก่อนเปิดเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับห้องเรียน 
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 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก และจากการส ารวจอาจารย์ภายในหลักสูตรเกี่ยวกับสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ยังขาดอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการสอน เช่น กระดาษไวท์บอร์ด ซึ่งปัจจุบัน
เป็นกระจก เมื่อเขียนนักศึกษามองไม่เห็นตัวอักษรเสนอขอให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2559 
จ านวนกระดาษ A4 และหมึกปริ้นที่คณะจัดสรรให้อาจารย์มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 ซึ่งมติท่ีประชุมรับทราบ และประธานหลักสูตรจะเสนอผลการประชุมในท่ีประชุมคณะครั้งต่อไป 
 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา 
 ประธานหลักสูตร ได้เสนอนโยบายการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส าหรับพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา ควรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตุ้มโฮม การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการวิจัย 
ท าให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะตนเองอย่างเห็นได้ชัด เช่น กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์เป็นระบบมาก
ขึ้น  
  มติที่ประชุมเห็นด้วย 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ๕.๑ อ่ืนๆ  
 ประธานสาขาลาพักผ่อนระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้ อ.อภิรดี ดอนอ่อน
เบ้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาวิชา และด้านการเรียนการสอน 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

…………………………………….…ผู้จดบันทึกการประชุม  
 (นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า) 
 
………………..………………………ผู้ตรวจรายงานประชุม 

          (นายธวัชชัย เคหะบาล) 
        

 
 


