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คำนำ 
 แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ได้จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ตัวแทนนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในครั้งนี้ 
โดยให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตตามจุดเน้น    
ในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑    
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และทักษะ       
สรรถนะสากล ๗ ประการ โดนการนำแผนนักศึกษาลงสู่กระบวนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านและมีทักษะที่จำเป็นเมื่อสำเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

 ดังนั้น แผนพัฒนานักศึกษาจึงเป็นการวางทิศทางในการพัฒนานักศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดแผนปฏิบัติงานสู่การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี   
ได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 
       

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทนำ 
 

ความนำ 
 

กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร 
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "กิจกรรมเสริมหลักสูตร” การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา      
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ และให้คลอบคลุมกับประเภทกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งอาจกำหนดเป็น
แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 เป็นการสร้างพ้ืนฐาน ปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้กระบวนการทำงานและความเข้าใจในการ
ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด โดยสามารถเรียนรู้ได้จากการ
ได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ การเรียนรู้ของนักศึกษาจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

ระยะที ่2 เป็นการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามท่ีได้กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการวางแผนการ 
ดำเนินงานให้มีความคลอบคลุม และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน และเป็นการฝึกกระบวนการทาง 
ความคิดของนักศึกษา โดยใช้ กระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) คือวงจรการบริหารงานคุณภาพ 

ระยะที่ 3 เป็นการสรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่
ระบุไว้ในแผน และนำผลมาปรับปรุงในการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาต่อไป 
หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ

ดังกล่าว เพ่ือให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบัณฑิตไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงมี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาซึ่งมีหน้าที่โดยตรง    

ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตในความรับผิดชอบของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเป็น

เรื่องใหญ่มาก และจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว 

สาขาวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องคิดและวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งในส่วนที่เป็น

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาใช้ชีวิต

และเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังกล่าวร่วมกันอยู่บ้างแล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชามี

ความชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อจัดทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยอาศัยงบประมาณในส่วนค่าธรรมเนียม

พิเศษ ซึ่งเป็นเงินสำหรับการพัฒนานักศึกษาโดยตรงมาจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาและคาดว่านักศึกษาในวันนี้จะพัฒนา

ไปสู่บัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของบัณฑิต 
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บริบทองค์กร 
ปรัชญา 
  คุณภาพ  คุณธรรม  น้อมนำวิถีไทย  ร่วมใจพัฒนา  ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล 
 
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ใหม ่เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการ 

กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ 
4. เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
5. ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
            1. การพัฒนาท้องถิ่น 
  2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
             
อัตลักษณ์ 

ใฝ่รู้  อุตสาหะ  สำนึกดี   มีจิตอาสา   
 

เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สู่มาตรฐานสากล 
                          
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2559-
2562 ไว้ดังนี้   

1. ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
3. ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 
4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา 
5. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
6. ทักษะด้าน IT 
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ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ในขณะที่เป็นวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาและอนุปริญญาในหลายสาขา  
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม  
“สถาบันราชภัฏ”  ให้แก่วิทยาลัยครู ทำให้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุ ธยายกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้พัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดสอน
หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และหลากหลาย ทั้งในระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ทั้งภาคปกติ 
และภาค กศ.บป. 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ในภาคเรียน
ที่๑/๒๕๔๕ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโครงการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาสำหรับชุมชน (กศ.อช.) ที่ศูนย์จังหวัดนครนายก
และจังหวัดอ่างทอง 

พ.ศ. ๒๕๔๗ “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราช-บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๙  
ให้แบ่งส่วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกเป็น ๓ หน่วยงาน ดังนี้  

๑. สำนักงานคณบดี 
๒. ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
๓. ภาควิชาสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
- สาขาวิชาดนตรสีากล 
- สาขาวิชาประยุกตศ์ิลป ์
- สาขาวิชาสหวิทยาการอสิลามเพือ่การพัฒนา 
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
- กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร ์

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสงัคม 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- สาขาวิชานิติศาสตร ์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร ์
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
- กลุ่มวิชาภูมิศาสตร ์
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นโยบายการบริหาร 
 
 นโยบาย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก
การประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที ่6 กันยายน 2560  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 43014  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดนโยบายในการบริหารงาน 
ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต : สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม  
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ได้ 

2. นโยบายด้านผลงานวิชาการ : ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในคณะให้ผลิตผลงานวิชาการ         
ให้สอดคล้องกับความต้องการและการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น  โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ : เป็นคณะที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีศักยภาพด้าน
ทุนทางวัฒนธรรมโดยมีศาสตร์ที่รองรับ  การใช้ทุนทางวัฒนธรรมให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น              
2) สร้างอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเชื่อมโยงความเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมให้เกิด
เป็นเอกลักษณ์ของคณะ  3) เพ่ิมภาควิชาทางศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสาขาวิชาที่
มีบริบท ใกล้เคียงกันสามารถบริหารจัดการและบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกมากข้ึน 

5. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะที่มีการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก สอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยและทุก
หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษากำหนด 

6. นโยบายด้านบริหาร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ส่งเสริม  
ให้บุคลากร มีความรักความสามัคคีและมีความสุขในการทำงาน 

7. นโยบายด้านประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีมีชื่อเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT (SWOT Analysis)  
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
พัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่คณะสามารถควบคุมได้ 

ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

   
   

   
 ป

ัจจ
ัยภ

าย
ใน

 จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 

1.  ผู้บริหารระดับคณะมีความเข้าใจและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา  
2. มีระบบอาจารย์ที่ในการให้คำปรึกษาและ
คำแนะนำแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

1. ระบบการจัดกิจกรรมบางอย่างยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
(สาขาวิชาหลากหลาย) 
2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการดำเนินกิจกรรมน้อย 
3. อาจารย์ให้ความสำคัญแก่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาน้อย 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการดำเนินงานในการพัฒนานักศึกษา            
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซ่ึงคณะไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ 

ตารางที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและข้อจำกดั) 

                  

 

 

   
   

 ป
ัจจ

ัยภ
าย

นอ
ก 

 
โอกาส (Opportunities) 

 

 
อุปสรรค (Threats) 

 
1.  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการศึกษา
ดูงานเป็นอย่างดี  
2.  มีเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณน้อย 
2. ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยต่อการทำงานของอาจารย์ 
เน้นด้านอื่นมากกว่าการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
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3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
คำนิยาม 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางคณะจัดทำขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม      
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

1. เพ่ือกำหนดทิศทางในการพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10๐ 
๒. มีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน        

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน 
๓. อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

  

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

   
  ภ

าย
ใน

 

Strengths 
 

Weakness 

1.  ผู้บรหิารระดับคณะมีความเข้าใจและสนับสนุนการ    
จัดกิจกรรมนักศึกษา  
2. มีระบบอาจารย์ที่ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่
นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ 

1. ระบบการจดักิจกรรมบางอย่างยังไม่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา (สาขาวิชาหลากหลาย) 
2. นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการดำเนินกิจกรรมน้อย 
3. อาจารย์ใหค้วามสำคัญแก่การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาน้อย 

   
ภา

ยน
อก

 Opportunities Threats 
1.  สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงาน
เป็นอย่างดี  
2.  มีเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณน้อย 
2. ความคาดหวังของมหาวิทยาลยัต่อการทำงานของ
อาจารย์ เน้นดา้นอ่ืนมากกว่าการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

  เชิงบวก เชิงลบ 
  การวิเคราะห์ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

การติดตามประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

หลัก KSL ประเด็นความเชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้แผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 
ปี(พ.ศ.2560 - 2564) ถ่ายทอดสู้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้ความรับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษาและ
คณะ โดยการนำไปจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปีตั้งแต่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตตามจุดเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความ
ต้องการของสังคม ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทักษะสรรถนะสากล 7 ประการ และตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

แผน พัฒ นานั กศึ กษ า คณ ะมนุ ษยศาสตร์แล ะสั งคมศาสตร์  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงกำหนดจัดขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามจุดเน้น โดยคณะและกองพัฒนานักศึกษาจะต้อง  
บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในการนำแผนพัฒนานักศึกษาลงสู่        
การกำหนดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี เข้าร่วมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด ซึ่งจะแบ่งเป็น
กิจกรรมบังคับและบังคับให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้นำหลัก KSL     
(K : Knowledge S : Skill L : Life) มาเป็นแนวทาง ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ที่ จำเป็นต่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา         
แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษา การฝึกอบรม     
การสัมมนา รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ ในการพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยหวังที่จะเห็นนักศึกษา เป็น บัณฑิตที่มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรอบรู้ สามารถ
ประยกุต์ความรู้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ 

2. ด้านทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือฝึก
ปฏิบัติให้เกิดทักษะ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
  3. ด้านชีวิต (Life) คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่โดย
การใฝ่หาความรู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในด้านการจัดการชีวิตของตนเอง รู้จักใช้
เทคโนโลยี แสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผล เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การขจัดความเครียด    
มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการเข้าสมาคมและรู้จักประนีประนอม เพ่ือปรับตัวเองให้อยู่ใน
สังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข 
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 การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ โดยนำหลัก KSL (K : Knowledge S : Skill L : Life)       
มาเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะสมรรถนะ
สากล 7 ประการ และตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจัดเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่
พึงประสงค์ เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะปรากฏดังตาราง 

 
ตารางหลัก KSL ประเด็นความเชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษา 

 
KSL 

 
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้ฯ 5 ด้าน 

 
อัตลักษณ ์

  คุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค ์

สมรรถนะสากล 
7 ประการ 

ทักษะการเรียน 
รู้ในศตวรรษที่ 21 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 
ด้านความรู้ 

 
ใฝ่รู้ 

 
ความรู้ 

 
เรียนรู้สิ่งใหม่ 

 
การเรียนรู้นวัตกรรม 

 
 
 

ทักษะ 
(Skill) 

ทักษะทางปัญญา  
 
 

อุตสาหะ 

 
ความคิด 

ความคิด 
 

 
 
 

สารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลย ี

 

ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

การประยุกต ์
ใช้ความรู้ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
ทักษะ 

 

การสื่อสารและ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 
 
 

ชีวิต 
(Life) 

 
 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
สำนึกดี 

 
 

 
 
 

บุคลิกภาพ 

 
การสร้างแรงจูงใจ 

 

 
 
 

ชีวิตและอาชีพ 
 
 

จิตอาสา 

การทำงานแบบ 
มืออาชีพ 

 
การปรับตัว 
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4) โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม 

ด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 ประกวด Smart Idol Freshy Day HuSo 
2019 (ต.ค. 62) 

  ✓ ✓  นศ.ทกุชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 1 42,000 คมส. 

2 กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ HuSo Sport Day 
2020 (ธ.ค.62) 

✓   ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 200 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 1 39,000 คมส. 

3 อาสาพัฒนาท้องถิ่น  ✓   ✓  นศ.ชั้นปีที่ 3 50 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 1 10,000 กพน.+คมส. 

4 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสัมพันธ์น้องพี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (ม.ค. 63) 

  ✓ ✓  นศ.ทกุชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 2 24,500 คมส. 

5 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(ก.พ.63) 

✓   ✓  นศ.ทกุชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 2 64,464 กพน.+คมส. 

6 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการ
นำเสนองานในระดับปริญญาตรี (ชั้นป ี2) 

 ✓ ✓  ✓ นศ.ชั้นปีที่ 2 100 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 2 8,300 คมส. 

7 เพื่อนติวเพ่ือน พี่ติวน้อง  ✓ ✓ ✓ ✓ นศ.ทกุชั้นปี 100 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 10,000 คมส. 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ (ชั้นป ี3) 

 ✓ ✓   นศ.ทุกชั้นป ี100 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 
80 

ไตรมาส 3 8,300 คมส. 
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ลำดับ กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรม 
จริยธรร
ม 

ด้าน
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เม.ย. 63) 

✓   ✓  นศ.ทุกชั้นปี 200 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 2,500 กพน.+คมส. 

10 ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่โลก
อาชีพ (พ.ค.63) 

 ✓ ✓   นศ.ทุกชั้นปี 250 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 47,350 คมส. 

11 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 ✓ ✓   นศ.ชั้นปีที่ 4 /ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3  คมส. 

12 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

 ✓   ✓ นศ.ชั้นปีที่ 4 /ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3  คมส. 

13 พัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
 (มิ.ย.63) 

✓  ✓ ✓  สโมสร นศ. 45 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 176,850 คมส. 

14 ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ก.ค. 63)  ✓    ศิษย์เก่า 50 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 4 15,600 คมส. 

15 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง
นักศึกษา 

✓   ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 500 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 34,000 คมส. 

16 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

 ✓ ✓   นศ.ชัน้ปีที่ 1 100 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 7,300 คมส. 

17 เติมรักให้น้อง “season 16”    ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 400 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 30,000 คมส. 
18 พิธีไหว้ครู (พระคุณท่ีสาม)  (ส.ค. 63) ✓     นศ.ชั้นปีที่ 1 300 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 18,000 กพน.+คมส. 

๑๒ 
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ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาอัตลักษณ์นกัศึกษา เป้าหมายและตวัชี้วดัความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ใฝ่รู ้ อุตสาหะ สำนึกด ี มีจิตอาสา 

1 ประกวด Smart Idol Freshy Day HuSo 
2019 (ต.ค. 62) 

 ✓ ✓ ✓ นศ.ทุกชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 1 42,000 คมส. 

2 กีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ HuSo Sport 
Day 2020 (ธ.ค.62) 

  ✓ ✓ นศ.ชั้นปีที่ 1 200 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 1 39,000  

3 อาสาพัฒนาท้องถิ่น   ✓ ✓  นศ.ชั้นปีที่ 3 50 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 1 10,000 กพน.+คมส. 

4 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “สานสมัพันธ์
น้องพี่มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์” 
(ม.ค. 63) 

 ✓ ✓  นศ.ทุกชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 2 24,500 คมส. 

5 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(ก.พ. 63) 

  ✓ ✓ นศ.ทุกชั้นปี 400 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 2 64,464 กพน.+คมส. 

6 พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการ
นำเสนองานในระดับปรญิญาตรี (ช้ันปี 2) 

✓ ✓   นศ.ชั้นปีที่ 2 100 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 2 8,300 คมส. 

7 เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง ✓ ✓   นศ.ทุกชั้นปี 100 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 10,000 คมส. 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู้
เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ (ช้ันป ี3) 

 ✓ ✓   นศ.ทุกชั้นปี 90 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 7,950 คมส. 
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ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งชี้ในการพัฒนาอัตลกัษณ์นักศึกษา เป้าหมายและตัวชีว้ัดความสำเร็จ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกด ี มีจิตอาสา 

9 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เม.ย. 63) 

 ✓  ✓ นศ.ทุกชั้นปี 200 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 2,500 กพน.+คมส. 

10 ปัจฉิมนิเทศและการเตรยีมความพร้อมสู่
โลกอาชีพ (พ.ค.63) 

✓ ✓   นศ.ทุกชั้นปี 250 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 47,350 คมส. 

11 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

✓    นศ.ชั้นปีที่ 4 /ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 3  คมส. 

12 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

✓    นศ.ชั้นปีที่ 4 /ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3  คมส. 

13 พัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
(มิ.ย.63) 

✓ ✓  ✓ สโมสร นศ. 45 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 3 176,850 คมส. 

14 ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ก.ค. 63) ✓ ✓   ศิษย์เก่า 50 คน/ความพึงพอใจร้อยละ 80 ไตรมาส 4 15,600 คมส. 

15 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผูป้กครอง
นักศึกษา 

 ✓ ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 500 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 34,000 คมส. 

16 อบรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา 

✓ ✓   นศ.ชั้นปีที่ 1 100 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 7,300 คมส. 

17 เติมรักให้น้อง “season 16”  ✓ ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 400 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 30,000 คมส. 

18 พิธีไหว้ครู (พระคณุที่สาม)  (ส.ค. 63)   ✓  นศ.ชั้นปีที่ 1 300 คน/ความพึงพอใจรอ้ยละ 80 ไตรมาส 4 18,000 กพน.+คมส. 

๑๒ 
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ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส วันเดือนปี เวลา กิจกรรม ลักษณะ
กิจกรรม 

นักศึกษาที่เข้าร่วม สถานที่ 

1 
(ต.ค.62-
ธ.ค.62) 

19 ต.ค. 62 08.30-16.30 น. ประกวด Smart Idol Freshy Day HuSo 
2019 (ต.ค. 62) 

บังคับ นศ.ทุกชั้นปี 400 คน หอประชุม 

4 ธ.ค. 62 13.00-16.30 น. กีฬาสัมพันธภ์ายในคณะ HuSo Sport Day 
2020  

บังคับ นศ.ชั้นปีที่ 1 200 คน โรงยิม/สนามกีฬา 

  อาสาพัฒนาทอ้งถิ่น  บังคับ นศ.ชั้นปีที่ 3 50 คน  

2 
(ม.ค.63-มี.

ค..63) 

29 ม.ค.63 13.00-16.30 น. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่“สานสัมพันธน์้องพี่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” (ม.ค. 63) 

บังคับ/
บังคับ
เลือก 

นศ.ทุกชั้นปี 400 คน  

4 มี.ค. 63 13.00-16.30 น. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธภ์ายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา (พ.ย. 
62) 

- นศ.ทุกชั้นปี 400 คน  

25 มี.ค. 63 13.00-16.30 น. พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการ
นำเสนองานในระดับปริญญาตรี (ชั้นป ี2) 

- นศ.ชั้นปีที่ 2 100 คน ห้อง 31104  
อาคาร 100 ป ี

3 
(เม.ย.63-
มิ.ย.63) 

เม.ย. 63 13.00-16.30 น. เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง - นศ.ทุกชั้นปี 100 คน  

เม.ย. 63  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั
ระเบียบงานสารบรรณ  
(ชั้นปี 3) 

- นศ.ทุกชั้นปี 90 คน ต้นโมก 

เม.ย. 63 13.00-16.30 น. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (เม.ย. 63) 

- นศ.ทุกชั้นปี 200 คน 104 อาคาร 1 

พ.ค. 63 13.00-16.30 น. ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสูโ่ลก
อาชีพ (พ.ค.63) 

บังคับ นศ.ทุกชั้นปี 250 คน หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

พ.ค. 63 13.00-16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

 นศ.ชั้นปีที่ 4 ทุกชั้นป ี  

พ.ค. 63 13.00-16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  นศ.ชั้นปีที่ 4 ทุกชั้นป ี  

มิ.ย. 63 12.30-14.00 น. พัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (มิ.ย.
63) 

- สโมสร นศ. 45 คน  

4 
(ก.ค.63-
ก.ย.63) 

ก.ค. 63 13.00-16.30 น. ติวเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ก.ค. 63) - ศิษย์เก่า 50 คน  

ส.ค. 63  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผูป้กครอง
นักศึกษา 

บังคับ นศ.ชั้นปีที่ 1 500 คน ห้องประชุม 100 ป ี

ส.ค. 63 13.00-16.30 น. อบรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

- นศ.ชั้นปีที่ 1 100 คน ห้องประชุม 100 ป ี

ส.ค. 63 08.30-12.00 น. เติมรักให้น้อง “season 16” - นศ.ชั้นปีที่ 1 400 คน ลานสนามหญ้า หน้า
อาคาร 1,2 

ส.ค. 63 13.00-16.30 น. พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม)  (ส.ค. 62) - นศ.ชั้นปีที่ 1 300 คน หอประชุม
มหาวิทยาลัย 
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0 

 

คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่      109 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
............................................... 

เพ่ือให้การบริหารงานกิจการนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความ  ใน
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ  รองประธานกรรมการ 
1.3 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน    กรรมการ 
1.4 รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
1.5 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
1.6 หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์     กรรมการ 
1.7 หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์     กรรมการ 
1.8 หัวหน้าสำนักงานคณบดี     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
 1. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพ่ือ พัฒนา
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา ให้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
3. อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์ กรรมการ 
4. อาจารย์บวรศรี        มณีพงษ์  กรรมการ 
5. อาจารย์ฟารุก        ขันราม  กรรมการ 

/6. อาจารย์นภัสสรณ์... 
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6. อาจารย์นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี กรรมการ 
7. อาจารย์สุวณ ี วิจารัตน์  กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ณรงค์        คุ้มมณี  กรรมการ 
9. อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์  กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ  กรรมการ 
11.  อาจารย์ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด  กรรมการ 
13.  อาจารย์วรางคณา ปัญญาม ี  กรรมการ 
14.  อาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ  กรรมการ 
15.  อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกุล กรรมการ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สุนิมิตร  กรรมการ 
17.  นายฉัตรชัย พวงทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นายสุริยา แก้วพูลศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่  
 1. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านกิจการนักศึกษา 
3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านกิจการนักศึกษา 
4. จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน 
5. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาแผนกิจการนักศึกษาในปีต่อไป 
6. จัดทำ SAR ด้านกิจการนักศึกษาของคณะ 

  

สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์) 
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   ครั้งที ่3/๒๕๖2 
วันอังคาร 19 พฤจิกายน 2562 เวลา15.30 น. 

ณ ห้องประชุมหม่ืนจันทราช (43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (43) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

______________________________________________ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศติ  เจิมรอด   รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาฯ     ประธาน 

                                                                                                     กรรมการบริหารกิจการนศ. 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  เต๊ะขันหมาก  สาขาวิชาการพัฒนาชุนชนและสังคม       กรรมการ 
๓. อาจารย์บวรศร ี มณีพงษ ์   สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น       กรรมการ 
๔. อาจารย์ฟารุก ขันราม   สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม      กรรมการ 
๕. อาจารย์นภสัสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี  สาขาวิชาภาษาจีน                   กรรมการ 
๖. อาจารยส์ุวณี  วิจารัตน ์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์                กรรมการ 
๘. อาจารย์ตราดลุ นรนิติผดุงการ สาขาวิชานิติศาสตร์       กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ ์ สุขสมโสด   สาขาวิชานิเทศศาสตร ์      กรรมการ 
๑๐. อาจารย์วรางคณา  ปัญญามี   สาขาวิชาภาษาไทย       กรรมการ 
๑๑. อาจารย์วิราวรรณ สมพงษ์เจรญิ  สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์      กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตรจารย์เอกสิทธ์ิ  สุนิมิตร  สาขาวิชาดนตรีศึกษา      กรรมการ 
๑๓. นายฉัตรชัย พวงทอง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                 กรรมการ 
๑๔. นายสุรยิา แก้วพลูศร ี  เจ้าหน้าท่ีโสตฯ       กรรมการ 
๑๕. นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา  นักวิชาการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 

 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 

๑. อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์  สาขาวิชาประยุทต์ศิลป ์     ติดราชการ 
๒. อาจารย์ ดร.ณรงค ์ คุ้มมณี   สาขาศิลปะการแสดง    ติดราชการ 
๓. อาจารย์รวมศักดิ ์ เจียมศักดิ ์  สาขาวิชาดนตรีสากล    ติดราชการ 
๔. อาจารย์จินดา ธำรงอาจริยกลุ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    ติดราชการ 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายยุคล  โจมทอง  นายกสโมสรนักศึกษาฯ 
2. นางสาวณัฏฐา พูลสุข  เลขานุการ 
3. นางสาวดวงพร งอกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
4. นางสาวหฤภัทร สัมพันธ์พานิช  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 
5. นางสาวปุณยวีย ์ ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายเอกสารและประมวลผล 
6. นางสาวกาญจนา ดอนโชติ ฝ่ายเอกสารและประมวลผล 
7. นางสาวสุดารรัตน ์ หน่อทอง   ฝ่ายเอกสารและประมวลผล 
 

เริ่มประชุม  เวลา 15.30 น. 
อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด  ประธานกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ตรวจนับจำนวนผู้

เข้าประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงดำเนินการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด  ประธานกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา ประธานในที่
ประชุม        มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 

๑.๑  แนะนำทีมงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
  เนื่องจากสโมสรนักศึกษา ได้มีการปรับเปลี่ยนสมาชิก จึงขอให้นายกสโมสรนักศึกษาได้แนะนำ
สมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมทราบ 
  นายยุคล   โจมทอง นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 
แนะนำสมาชิกในทีมดังนี้   

1. นายยุคล  โจมทอง   นายกสโมสรนักศึกษา 

2. นางสาวรัตติกาล  ยุวะบุตร  รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายกิจกรรมและกีฬา 

3. นายพีรพัฒน์  เสรีกิจ ต้ัม  รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายเอกสารและตรวจสอบ 

4. นายคมสัน  กันภัย   ฝ่ายบุคลากร (HR) 

5. นางสาวดวงพร  งอกคำ  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและกีฬา 

6. นางสาวปุณยวีย์  ศรีเมือง  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล 

7. นางสาวกาญจนา  ดอกโชติ  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล 

8. นายณัฐวุฒิ   โกศลสิทธิ์  ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา 

9. นางสาวปภาดา  พรหมศิลป์  ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา 

10. นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว  ฝ่ายกิจกรรมและกีฬา 

11. นางสาวกฤตยพร   มีสิริ  หัวหน้าฝ่ายหน้าสวัสดิการ 

12. นายสยุมภู  ชินพัฒน์   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
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13. นางสาวพิมชิตา  จารุเพ็ง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/โสตทัศน์ 

14. นางสาวกาญจนา  ถาดทอง  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร 

15. นายจตุพร  กลั่นสกุล   ฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร 

16. นางสาวณัฏฐา  พูลสุข   เลขานุการ 

17. นางสาวหทัยภัทร  สัมพันธ์พานิช ฝ่ายพัสดุอุปกรณ์ 

 
 1.2 แนะนำผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ท่านคณบดีมีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์วรางคณา ปัญญาม ีเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่ง

จะมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และดำเนินการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้สาขาส่ง
รายชื่อศิษย์มาที่คณะและอยู่ในช่วงรวบรวมดำเนินการ 

 
 1.4 การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษามี 5 ฝ่ายหลัก ๆ ที่จะขอความร่วมมือคณะกรรมการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ช่วยควบคุมดำเนินการ คือ 1) งานสถานที่  2) ประชาสัมพันธ์  3) งานสวัสดิการ  4) 
งานเอกสารและประเมินผล 5) งานพิธีการ ซึ่งจะมอบหมายตามความเหมาะสมต่อไป 
 

 1.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา  
 ทางคณะมอบหมายให้คุณมนัญญา  ธีรกัมปนาท รับผิดชอบการทำฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
มีข้ันตอนอยู่ 2 แบบคือ  
 แบบที่ 1 แบบปกติ ขั้นตอนแรกนักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มและพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้ว
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนลงนาม เพ่ือจะได้รู้ว่าเก็บหน่วยกิจครบหรือไม่ หรือสถานที่ฝึกมีความ
เหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่ตามดุลพินิจของท่าน แต่จากนั้นยื่นเรื่องให้คุณมนัญญา ธีรกัมปนาท ทำหนังสือขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพพร้อมแนบหนังสือตอบรับ หลังจากนั้นนักศึกษานำแบบตอบรับกลับมาส่งเพ่ือทำหนังสือส่ง
ตัวก่อนออกฝึกอีกครั้ง 
 แบบที่ 2 แบบลดขั้นตอน นักศึกษาดาวโหลดแบบฟอร์มและพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้
อาจารย์    ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนลงนาม แล้วให้นักศึกษาถือแบบฟอร์ม ฝ.1 ยื่นหน่วยงานได้เลยเพ่ือลงนาม
รับนักศึกษาฝึกงาน หลังจากนั้นนำมาส่งเพื่อออกหนังสือส่งตัวได้เลย  
 
 1.6 เรื่องแจ้งจากกองพัฒนานักศึกษา 
 รัฐบาลมีโครงการบัณฑิตอาสา (อาสาประชารัฐ) และจะรับบัณฑิตที่จบใหม่ และชั้นปี3-4 ให้
ลงพ้ืนที่ทำงานกับชาวบ้าน  โดยมีค่าจ้างประมาณเดือนละ 10000 -15000 บาท โดยทางรัฐบาลจะให้โควตา
ทุกมหาวิทยาลัยเพื่อบรรเทาภาวะการตกงานของนักศึกษา  
 1.7 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คณะได้รับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยมาจำนวน 33 ทุน 99000 บาท เป็นทุนได้เปล่าแต่
เนื่องจากนักศึกษามาสมัครทุนน้อยทางคณะจึงจัดสรรได้ 19 ทุน ขอความร่วมมืออาจารย์ช่วยดูนักศึกษา
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นักศึกษาของท่านมีใครปัญหาทางครอบครัว ประพฤติดี เรียนดี แล้วแนะนำให้มาสมัครขอรับทุน ซึ่งในเดือน
เมษายนจะมีทุนอีกรอบ เป็นทุนจากคณะ ส่วนทุนได้เปล่าของมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะต้องมาทำประโยชน์ตาม
กำหนดเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถรับทุนได้ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
-ไม่มี- 

              

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๔.๑ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไตรมาส 1  
 อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด  ประธานกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา แจ้งว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามงบประมาณ ไตรมาส 1  เกิดความล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิจารณา
งบประมาณและประชุมแจ้งงบประมาณล่าช้า ซึ่งในไตรมาสงานกิจการนักศึกษามี 3 กิจกรรม ดำเนินการไปแล้ว 
1 กิจกรรมคือ การประกวด Smart Idol Freshy Day Huso 2019 ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2562 ยังเหลืออี 2 กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะ และกิจกรรมอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจะดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2562 
 
 มติที่ประชุม รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด  ประธานกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา เสนอในที่ประชุม

ว่าได้จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ปีงบประมาณเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการ
ระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาในการจัดทำขึ้นมา  จึงขอให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

นัดประชุมครั้งต่อไปช่วงเดือนมกราคม 2563 
ปิดประชุมเวลา   17.00 น. 
นางสาวมนัญญา   ธีรกัมปนาทธาดา   ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด     ผู้ตรวจ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่  7/2562 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
............................................................ 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี ประธาน 
2. ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
3. พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
4. รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
5. ผศ.บวรศรี มณีพงษ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
7. ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
8. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
9. นางอรัญญา จงกลรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ 
10. นายภูรุจ จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายช่ือผู้ลาประชุม 
1. ผศ.ดร.จริยาภรณ ์ รุจิโมระ ผู้แทนผู้บริหาร ติดราชการ 
2. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดราชการ 
3. ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ติดภารกิจ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 ประธานตรวจนับจำนวนผู้มาเข้าประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุม และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

 1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 "ความรับผิดชอบต่อสังคมในยุคดิจิตอล" ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคาร
บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
 3. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานรวมพลจิตสาธารณะกับ
การทำงานเพ่ือสังคม ภาคเรียนที่ 1/2562 ในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพ่ือสังคม 
 4. วันที่  4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปี
การศึกษา 2562 "HUSO Sport Day 2019" 
 5. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมลงคะแนนหยั่งเสียง
เพ่ือสรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ร่วมลงคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนน 
อาจารย์ ดร.เอนก รักเงิน อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ได้รับการหยังเสียงให้เป็นหัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ โถง อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 6. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะทำการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะชุดใหม่ ตามระเบียบที่กำหนด 
 7. วันที่ 22-25 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีและบุคลากรสาย
สนับสนุน จะเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 8. ในเดือนมีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดงานมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที ่6 
 9. คณะมีคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน คือ 1) ผศ.
บวรศรี มณีพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น 2) ผศ.เด่นเดือน  เลิศทยากุล  ไชยยะ และ           3) ผศ.
ทรงพล  คชเสนี อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรีสากล และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 
1 คน คือ รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 
 10. คณบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจะคณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ทำให้ผลการ
ประเมินคณบดีในปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนนที่ 4.49 สูงสุดใน 4 คณะ 
 11. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และจะวิพากษ์
หลักสูตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2562  
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  เรื่องแจ้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
พล.ต.ท.อมรรักษ์ หุวะนันทน์ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน

ทุก ๆ ด้าน และยินดีที่จะร่วมงานกันในทุก ๆ ด้าน 
   

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 เรื่องแจ้งจากผู้แทนผู้บริหาร 
-ไม่มี- 
  

ระเบียบวาระท่ี 1.4  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.5  เรื่องแจ้งจากผู้แทนคณาจารย์ 
1.5.1 ผศ.ดร.อภิชาติ   พานสุวรรณ  กล่าวขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะกรรมการประจำคณะทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม โดยจะเสนออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ให้ทุนกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเรา และเสนอแนะให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดเรียนในภาคพิเศษระดับปริญญาตรี (กศ.บป.) สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ และ
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของเราต่อ 

1.5.2 ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ กล่าวขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะกรรมการประจำคณะทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการรับตำแหน่งผู้แทนผู้บริหาร และอยากให้คณะกระตุ้นให้
อาจารย์ในคณะรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การทำผลงานทางวิชาการ และผลักดันวารสารคณะให้เข้าสู่ฐานข้อมูล 
TCI ต่อไป 

 1.5.3 ผศ.บวรศรี  มณีพงษ์ กล่าวขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะกรรมการประจำคณะทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการรับตำแหน่งผู้แทนผู้บริหาร และเป็นช่องทางให้ได้เอาความรู้ที่มี
มาทำประโยชน์ให้กับคณะ และยินดีให้ความร่วมมือในโอกาสต่อไป 

1.5.4 อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ กล่าวขอบคุณผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะกรรมการประจำคณะทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการรับตำแหน่งผู้แทนผู้บริหาร อยากให้คณะให้ความสำคัญกับ
นักศึกษามากขึ้นในบางเรื่อง เช่น พ้ืนที่สำหรับพักผ่อนระหว่างรอเรียน และพ้ินที่สำหรับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
ให้มากขึ้น 
  

 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.6 เรื่องแจ้งจากรองคณบดี 
 -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  6/2562 
 เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เพ่ือขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2562 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 การดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2562 
ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบตัิตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ             ปี
การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า 
คณะควรมีมาตรการที่เข้มงวดเกีย่วกับการ
ทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 

แจ้งมติให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและประกันคณุภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบทราบ 

4.2 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ปีการศึกษา 2562 (จากผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561) 

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2561) ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะว่า ตัวบ่งช้ีที ่1.3 อาจารย์
ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวชิาการ 
และตัวบ่งช้ีที ่2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำ คณะควรมอบหมายให้
หลักสตูรที่ไม่มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ และไม่มผีลงานทางวิชาการ ทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนง่ทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

แจ้งมติให้รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและประกันคณุภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบทราบ 

4.3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรใน                 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะได้ทำคำสั่งแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตาม
คำสั่งที ่137/2562 ลงวันท่ี 28 
ตุลาคม 2562 
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ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบตัิตามมต ิ

4.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ หลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) จากเดิม 2 หมู่เรยีน 
จำนวน 55 คน เป็น 1 หมู่เรียน จำนวน 
30 คน และที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรหาแนวทางแก้ไขในการหาอตัรา
ทดแทนเร่งด่วน เนื่องจากนักศึกษาที่จบ
จากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ตลาดแรงงานมี
ความต้องการเป็นจำนวนมาก จึงควรเพิ่ม
จำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น 
 
 

แจ้งมติให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรทราบและมอบให้
เจ้าหน้าท่ีเสนอเข้าท่ีประชุม           
สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 
9/2562 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้
นำเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 8 
มกราคม 2563 มติที่ประชุม
เห็นชอบ  

4.5 ขอความเห็นชอบการจัดสรรกรอบ
อัตรากำลังอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยตุิธรรมและสังคม 

เห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยตุิธรรมและสังคม จำนวน 1 
อัตรา และให้นำเสนอมหาวิทยาลยัเพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

แจ้งมติให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาทราบ
และเสนอเข้าที่ประชุม           
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2562 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุม
เห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยตุิธรรมและสังคม สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา 
โดยให้กันอัตราว่างของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ยังไม่ให้เปิดรับสมัครอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดังกล่าว โดยใหค้ณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (สำนักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา) ไป
ดำเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลยั เรื่อง การพัฒนา
หลักสตูรใหม่ก่อน เช่น สำรวจข้อมูล 
เป็นต้น 
 
 

http://2014.aru.ac.th/images/logo/HumanColor.jpg


   แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

ระเบียบ
วาระ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบตัิตามมต ิ

4.6 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงรหสั
วิชาสหกิจศึกษาของหลักสตูร
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 

เห็นชอบการปรับปรุงรหสัวิชาสหกิจศึกษา
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) จากเดิม คือรหัสวิชา 9014801 
เป็นรหสัวิชา 9014802 โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้คณะกำกับติดตามเรื่องการกำหนดรหสั
วิชาในเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 

แจ้งมติให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรทราบและมอบให้
เจ้าหน้าท่ีเสนอเข้าที่ประชุม           
สภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 
9/2562 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ และให้
นำเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 8 
มกราคม 2563 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบผลการปฏิบัติตามมติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผศ.ปกาศิต  เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ  นำเสนอ
รายละเอียดแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารแนบ
วาระการประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมให้
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. คณะควรมีกิจกรรม IC3 และมีแผนที่สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. คณะควรเพ่ิมกิจกรรมให้ความรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในแผนพัฒนา

นักศึกษา 
3. หน้าที่ 1 
4. หน้าที่ 1 ให้ทบทวนในส่วน “ความนำ” ไม่พบข้อมูลระยะที่ 3 มีเพียงระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
5. หน้าที่ 1 ความนำ ระยะที่ 1 ให้ทบทวนข้อความที่ระบุว่า “อาจอยู่ในรูปแบบกิจกรรมสโมสร

นักศึกษา” ข้อความไม่ชัดเจน ให้อธิบายเพ่ิมเติม 
6. หน้าที่ 1 หลักการและเหตุผล ให้ทบทวนใหม่ ยังไม่ชัดเจน 
7. ให้ตรวจสอบคำถูกผิดในเล่มแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. หน้าที่ 2 พันธกิจ ให้เพ่ิมเรื่องสารสนเทศ 
9. หน้าที่ 2 อัตลักษณ์ ควรเพ่ิมคำว่า “ก้าวทันเทคโนโลยี” 
10. หน้าที่ 4 แก้ไขตำแหน่งคณบดีให้ถูกต้อง 
11. หน้าที่ 5-6 ให้ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ มีบางข้ออาจไม่ถูกต้อง 

http://2014.aru.ac.th/images/logo/HumanColor.jpg


   แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

12. หน้าที่ 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ควรเพ่ิมการวัดในเรื่อง TQF, อัตลักษณ์ หรือคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

13. หน้าที่ 8 ตารางหลัก KSL ควรเพ่ิมความเชื่อมโยงกับ TQF ด้วย 
14. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ยังไม่ครอบคลุมตามศาสตร์สาขาของคณะทั้งหมด จะมุ่งไปบาง

สาขาเท่านั้น 
15. ให้ทบทวนตารางความสอดคล้องของกิจกรรมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 

และอัตลักษณ์ 
16. ให้พิจารณาโครงการสมาร์ทไอดอล อาจใช้งบประมาณเยอะไป 
17. ให้พิจารณาโรงการ/กิจกรรมในเทรนใหม่ ๆ หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในทุกสาขา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ว่าที่ ร.ต.คมกฤช  ตรีประดับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการคณะ นำเสนอแผน
บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนำแนวปฏิบัติในการ
ให้บริการวิชาการเผยแพร่ให้กับอาจารย์ทุกคนในสาขารับทราบ และในทุกกิจกรรมควรมีตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และผลกระทบ 
  

 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบการปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับ
สมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
 ผศ.บวรศรี  มณีพงษ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นำเสนอการปรับเกณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบการ
ประชุม 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครอาจารย์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จากเดิม “ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในแผน ก ที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น” 
เป็น “สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแผน ก ที่มีการทำวิทยานิพนธ์ หรือ แผน ข ที่มีการทำสาระนิพนธ์” 
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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   แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

 1. มหาวิทยาลัยควรมีค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติม ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความขาดแคลนอาจารย์ และเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานกับมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูต ร
ภาษาญี่ปุ่นในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เพื่อเป็นอาจารย์ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในอนาคต 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

5.1 ผศ.บวรศรี  มณีพงษ์  ผู้แทนคณาจารย์ เสนอแนะดังนี้ 
  5.1.1 นโยบายลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยังไม่สะดวกในการใช้งาน

จากการเผยแพร่คำสั่ง หนังสือราชการต่าง ๆ ทางไลน์กลุ่มของคณะ เสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงวิธีการ หรือระบบ
ในการเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ และอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้งานระบบดังกล่าว 

  5.1.2 การจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาพิเศษ นโยบายของมหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนว่าควรมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร 

   

ประธาน กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและจะได้นำข้อเสนอแนะไปมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวัน
พุธที่  22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกท่าน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  15.45 น. 
นายภูรุจ  จันทร์สว่าง 
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้บันทึกและพิมพ์  
 
นางอรัญญา  จงกลรัตน์ 
เลขานุการ / ผู้ตรวจ 
   

ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 
ประธานคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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