
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 3/2564  
(การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ไมโครซอฟท์ ทีม)   
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น.  

ณ  ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

    ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

      นางสาวรุ่งทิวา      เหมือนอ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกการประชุม 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่
ประชุมตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ผลการคัดเลือกคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบวาระในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชรขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหามีก าหนดการให้คณะฯ ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีประจ าคณะ ดังนั้นคณะจึงด าเนินการจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา         
จากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จ านวน 59 คน  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564     
คณะกรรมการสรรหา ได้ด าเนินการคัดเลือกด้วยการให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรลงคะแนน ในวันที่ 

1.  รศ.ดร.สุชิน รอดก าเหนิด ประธาน  
2.  ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม รองประธาน  
3.  นายชัยพัชร์  สุขนิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4.  อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง กรรมการผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา  
5.  อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา กรรมการผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา  
6.  อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์  
7.  อาจารย์ชุติมา   สังวรินทะ กรรมการและเลขานุการ  
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24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ผลการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่คณบดี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  คณบดีชุดเก่าได้ด าเนินการจัดท าหนังสือส่ง
มอบงานให้คณบดีคนใหมเ่สร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ทั้งนี้ จากการคัดเลือกคณบดี กอปรกับคณะกรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยพัชร์  สุขนิตย์ 
และ ดร.เด่นศักดิ์  หอมหวล จะครบวาระ ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 ดังนั้น คณะต้องด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการประจ าคณะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป    
  

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
    

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น ฝ่ายเลขานุการ   ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมีจ านวน 3 หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
  
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
    [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี-  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อประเมินคุณภาพ (ต ารา) ก่อนตีพิมพ์
เผยแพร่  
  อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้เขียนต ารา เรื่อง “ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย” และอาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เขียนต ารา 
เรื่อง “ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน” ทั้งนี้ขั้นตอนการท าต าราต้องน าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer)           
เพ่ือประเมินคุณภาพ (ต ารา) ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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    ต ารา เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรรกิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลรีัตน์ มันทุราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุเลิศ  วิวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 
   ต ารา เรื่อง ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน ของอาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
      1. รองศาสตราจารย์กันจณา ด าโสภ ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤทัย ชลอมรักษ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     3. รองศาสตราจารย์ณัฐ  ล้ าเลิศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการพิจารณาประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อที่ ๕ 
(๕.๑.๓) ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อม
แสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้รับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ 
หรือสาขาวิชาที ่(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน คณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer reviewer) และประวัติผลงาน มีมติดังนี้  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer) ต ารา เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย            
ของอาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
    1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer) ต ารา เรื่อง ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน  
ของอาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     1. รองศาสตราจารย์ณัฐ ล้ าเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ชลอมรักษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  คณะกรรมการมอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย จัดท าหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ(peer reviewer) และประวัติผลงาน ดังกล่าวข้างต้น น าส่ง
มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  6    แนวคิดในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 
    

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 

 

               
 
       (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)            (อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ)             
            ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


