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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 2/2565 
วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา  15.00 น. 
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
1. ผศ.ดร. กมลวัฒน ์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ประธาน 

2. ผศ. พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝุายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.ดร. สุรศักดิ์ บุญเทียน รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ รองคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา

และวางแผนพัฒนา 
กรรมการ 

5. อาจารย์บุญญวัฒน์    ศรีวังราช รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการ 

6. ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

กรรมการ 

7. ผศ.ดร. ปาริชาต ิ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร. โอกามา จ่าแกะ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ 
9. อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ ์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
10. อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
11. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา กรรมการ 
12. อาจารย์ภาวิณี ภูจริต  ภูจริต ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี 

ภูมศิาสตร์ 
 

13. อาจารย์สุทธีรา   ค าบุญเรือง ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศึกษา 
กรรมการ 

15. อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ 
14. ผศ. เยาวลักษณ ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร กรรมการ 
15. อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
16. นายจิรพงษ ์ เทียนแขก หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
17 นางสุมาพร จั่นศรี หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ 
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ประชุมเวลา 15.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่

ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1 การลาออกจากราชการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  นายตั้ม  ค าพ่วง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้จัดส่งบันทึกขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ปัญหาด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยอนุมัติการลา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ท าให้ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง 
โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติราชการแทนต่อไป   
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  
  การบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ต าแหน่ง โปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 ต าแหน่ง  
ใช้วิธีการสอบและอีก 3 โปรแกรมวิชาใช้วิธีการคัดเลือก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือก 
ดังนี้   
   1)  อาจารย์นารถรี  เฟ่ืองอ่ิม          โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
    2) อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   3) อาจารย์กิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์     กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
  ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 3 
ท่านมีเวลาในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี  
   

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 การรับอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
  คณะรับอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างมาใหม่ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ต าแหน่ง  
   1) อาจารย์สุธิพันธ์  กล่อมแก้ว 
   2) อาจารย์รพีพัชร  พัฒนา  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ขอเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการปัองกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินการบริหารความ
เสี่ยงและการปูองกันการทุจริต ทั้งนี้จะส่งลิงค์ผ่านช่องทางไลน์คณะกรรมการบริหาร  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
  ชื่นชมการปฏิบัติงาน ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยท่านได้ด าเนินโครงการฯ สานต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง  
โดยได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมอ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 28 มีนาคม 2565           
มีก าหนดการจัดกิจกรรมร่วมลงนามท าความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานเครือข่ายท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัด
ก าแพงเพชรจ านวน 22 หน่วยงาน เพ่ือร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ช่วยกระตุ้นเศษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวในอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
  วันที่ 13 - 15 เมษายน 2565 ก าหนดจัดกิจกรรมงาน “ถนนวัฒนธรรม” ภายในงานมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม และมีอาหารของดีเมืองก าแพงเพชรจ าหน่าย คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชรให้ดียิ่งขึ้น 
   

 ที่ประชุม รับทราบ 
  
 1.6 การลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งรอง
คณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หลังจากนั้นท่านจะเป็นที่
ปรึกษาคณบดีเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยของคณะต่อไป 
  ทั้งนี้ คณบดีท าการทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม และท่านยินดีรับต าแหน่ง ขณะนี้คณะฯ ก าลังด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขอให้
มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 1.7 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
  ขอความกรุณาคณะกรรมการบริหารคณะร่วมระดมความคิดเห็น ในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรระยะสั้น เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาปิดภาคเรียน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดหลักสูตรระยะสั้น หากโปรแกรมวิชาใดสนใจ สามารถ ร่าง(หลักสูตร) และน ามา
หารือเพ่ือประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน อาทิ หลักสูตรทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน หรือโปรแกรม
วิชาดนตรีร่วมกับโปรแกรมวิชาศิลป์ศึกษาฯ เพ่ือน ารายได้ไว้บริหารจัดการและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้
เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565  
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝุายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 8 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 รายงานผลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
   รายงานผลจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษษ 2565  
 
หลักสูตร แผนรับ ผู้สมัคร จ านวนผู้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) 50 17 11 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา(ค.บ.) 20 4 1 
ภาษาไทย(ศศ.บ.) 60 60 26 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 40 46 24 
การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 30 57 34 
ภาษาจีน(ศศ.บ.) 25 30 17 
นิติศาสตร์(น.บ.) 60 71 47 
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) 120 108 78 
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)(วท.บ.) 25 1 0 
ศิลปศึกษา (ค.บ.) 30 15 10 
รวม 460 409 248 
 
  ที่ประชุม รับทราบ  
   รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดี น าเสนอข้อมูลจากการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติร่วมกันยื่นข้อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในเดือนเมษายน 2565       
ในการขอปรับลดเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เดิมหลักสูตรที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้จะต้องมีผู้มาเรียนจ านวนขั้นต่ า 
10 คน แต่จะขอให้สภามหาวิทยาลัยปรับลดเกณฑ์ลงเหลือจ านวน 5 คน ซึ่งจะติดตามผลการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งต่อไป 
 
  



6 

  3.1.2  ปฏิทินการด าเนินงานด้านวิชาการ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565  

ล าดับ ก าหนดการ รายละเอียดกจิกรรม 
ผู้ด าเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 25-27 เม.ย. 2565 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
(ภาษาอังกฤษ) (จัดกิจกรรมร่วมกบั
การจัดท าแผนกลยุทธ์และอบรม
จรรยาบรรณฯ) 

รองคณบดฝีุาย
วิชาการ 

วณธารารีสอร์ท       
จ.พิษณุโลก 

2 9 พ.ค. 2565 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ
กับการท างาน(WIL) 

หัวหน้าศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ห้องประชุมพิกุล 
คณะมมุษยศาสตร์ฯ 

3 18 พ.ค. 2565 การจัดการความรู้ด้านการเรยีนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรม 

รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 

ห้องประชุมพิกุล 
คณะมมุษยศาสตร์ฯ 

4 30 พ.ค. 2565 อบรมแนวทางการเขียนผลงานทาง
วิชาการและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสอน 

รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 

ห้องประชุมพิกุล 
คณะมมุษยศาสตร์ฯ 

5 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร        
(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

รองคณบดฝีุาย
วิชาการ/หัวหน้าศูนย์
คอมพิวเตอร ์

 

 
    

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.1.3  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   น าเสนอร่างก าหนดการโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมร่วมกับการจัดท าแผนกลยุทธ์และอบรมจรรยาบรรณฯ ในวันที่ 25 - 27 เมษายน 2565       
ณ วณธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก โดยได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของบุคลากร ทั้งนี้ กรณี
มีผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ผู้ใหญ่ท่านละ 1,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 14 ปีท่านละ 500 บาท และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต้องส่งผลการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมง  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  3.1.4 โครงการพัฒนาบันฑิตพันธ์ใหม่ 
   มหาวิทยาลัยให้คณะ จัดท าหลักสูตรระยะสั้น ก าหนดให้จัดท าคณะละ 1 หลักสูตร มีจ านวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เงื่อนไขต้องมีการท าความ
ร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ตัวอย่างเอกสาร แนวทางปฏิบัติ จะจัดส่งผ่านช่องทางไลน์กลุ่มคณะ
กรรมการบริหาร เพ่ือให้อาจารย์พิจารณาศึกษา กรณีอาจารย์ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยจะประสานกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไป      

  ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.2.1 การประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  
  น าเสนอปฏิทินก าหนดการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบ คปภ. แจ้งก าหนดการในแต่ละหลักสูตร และรายนาม
คณะกรรมการผู้ประเมิน ข้อสังเกต กรรมการท่านที่ 2 และ 3 เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามประกาศก าหนดให้
กรรมการท่านที่ 2 และ 3 เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ประเมินท่านที่ 2 และ 3 ที่เป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอกใช้อัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย (ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย) ในการประสาน
การทาบทามกรรมการควรแจ้งให้กรรมการภายนอก ท่านที่ 2 และ 3 ทราบล่วงหน้าถึงเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
  กรณีก าหนดการประเมินบางหลักสูตรที่ตรงวันเดียวกัน ขอให้หลักสูตรเร่งแจ้งการใช้สถานที่ เพ่ือ
คณะจะด าเนินการเตรียมห้องไว้ส าหรับการประเมิน 

 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 3.2.2 ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอก สมศ.รอบ 4  
   มหาวิทยาลัยมีก าหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.รอบ 4  ในวันจันทรท์ี่ 
25 เมษายน 2565 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมหลักสูตร RETREAT ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตรและระดับคณะ และสถาบัน  
  ก าหนดการอบรมหลักสูตร RETREAT ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ สถาบัน  ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ส าหรับผู้ประเมินที่เคยลงทะเบียนแล้ว ระดับ
หลักสูตรวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท และระดับคณะ ระดับสถาบัน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
ซึ่งก าหนดการดังกล่าวยังไม่เป็นทางการ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะน าข้อมูลมาแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.2.4 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย 
   กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 1  วันที ่        
29 - 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชต กิจกรรมที่ 2 วันที่ 3 – 5 
เมษายน 2565 ณ หัวหิน จังหวดัประจวบขีรีขันธ์  
 

  ที่ประชุม รับทราบ  
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  3.2.5 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ 
   ก าหนดกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะ ส าหรับคณะกรรมการ
อ านวยการคณะ ในวันที่20 เมษายน 2565 และกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ระดับคณะส าหรับ
บุคลากรภายในคณะทั้งหมด ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยจัด 2 รูปแบบ ทั้ง Onsite และ Online กรณีการทบทวนไม่
เสร็จสิ้น ก็มีการทบทวนต่อในวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ที่วณธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 
   ทั้งนี้ ขอกับกับติดตามหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ คปภ. ขอให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน ภายในวนั
ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565  
 

  ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 3.2.6 ก าหนดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 2564 (เกณฑ์ คปภ.) 
   ก าหนดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 2564 (เกณฑ์ คปภ.) วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ได้ก าหนดองค์ประกอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แต่
ละโปรแกรมวิชาน าเสนอ  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2.7 รายชื่อเข้าร่วมการอบรม โครงการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรม
น าสู่การพัฒนา” 
  งานมาตรฐานประกันและคุณภาพการศึกษา ขอให้คณะจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
บรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมน าสู่การพัฒนา”ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 
08.30-12.00 น. วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์  นักพูดและวิทยากรระดับชาติ  
  ทั้งนี้ ได้ท าการส ารวจและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 19 ท่าน ส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม Onsite งานมาตรฐานฯ มีประกาศนียบัตรแจกให้  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2.8 ทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดส่งหนังสือแจ้งให้ให้
ทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องมากจากมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซ้ าซ้อนกับสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่ก าหนดว่า “อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้” ท าให้ส่งผลกระทบต่อการก ากับมาตรฐานหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา จึงขอให้ทบทวนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตร 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2.9 ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ(ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2565   
  แจ้งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ไตรมาสที่ 
2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ แจ ้งข้อมูลเฉพาะโครงการทีย่ังไม่ไดด้ าเนนิการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่ง
ด าเนินการให้เป็นไปตามไตรมาส กรณีเลื่อนไตรมาส ไม่ควรเกินไตรมาสที่ 3  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.3.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
   ประชาสัมพันธ์ขอให้อาจารย์จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม
และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา     
8.00 – 16.30 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3.2 การรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
    มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจาก ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ว่าส านักพระราชวัง ได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ 
พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือน 
พฤษภาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา ขอให้คณะด าเนินการพิจารณาจัดส่งรายชื่อบัณฑิต เพ่ือเข้ารับ
รางวัลบัณฑิตดีเด่น ในวันซ้อมรับพระราชทานรับปริญญาบัตร จ านวน 6 คน ดังนี้  
     1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 ภาคปกติ 1 คน 
         ภาค กศ.บป. 1 คน 
     2) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 ภาคปกติ 1 คน 
         ภาค กศ.บป. 1 คน 
     3) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563 ภาคปกติ 1 คน 
         ภาค กศ.บป. 1 คน 
    ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือก บัณฑิตต้องมีความประพฤติดี มีจิตอาสา สามารถเป็น
แบบอย่างให้แก่นักศึกษารุ่นน้อง และมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี  ขอให้ทุกโปรแกรมวิชาจัดส่งรายชื่อบัณฑิต
พร้อมหลักฐานการพิจารณา (Digital Portfolio) ประวัติส่วนตัว ผลงาน ภาพประกอบพร้อมค าอธิบายผลงาน
รางวัลและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดความภูมิใจหรือเด่นชัดในผลงาน จัดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 
   

  ที่ประชุม รับทราบ  
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  3.4 เรื่องจากหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  3.4.1 ระบบการอนุมัติการจัดท าโครงการ 
   ระบบการอนุมัติการจัดท าโครงการ ขณะนี้สามารถด าเนินการผ่านระบบ E- Office  พร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานระบบให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ ซึ่งระบบดังกล่าว  มีแบบฟอร์ม
โครงการ อาจารย์สามารถดาวน์โหลดและใส่ข้อมูลต่างๆ จัดส่งให้ธุรการและผู้ลงนามอนุมัติผ่านระบบ   
เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว สามารถน ามาเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 3.5 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.5.1 การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
73 คน เริ่มออกฝึกฯ 28 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2565 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกก าลังเร่งด าเนินการจัดท า
ตารางนิเทศ ประกอบกับงบประมาณยังไม่ได้รับ เนื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการรอให้นักศึกษาลงทะเบียนให้
เรียบร้อยก่อน  
   นักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้และได้ท าเรื่องการผ่อนผันค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้
น างบประมาณมาให้กับศูนย์ฝึกฯ มีผลให้งบประมาณที่ต้องน ามาใช้จ่ายในการออกนิเทศถูกตัดไป ขอความ
กรุณาอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน้นย้ านักศึกษาให้เข้าไปลงทะเบียนและ
จ่ายเงินตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.5.2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Will 
   คณะมีโปรแกรมวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ will 7 โปรแกรมวิชา โดยได้ท าการ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย ปรากฏมีการเบิกจ่าย 2 รายวิชา ขอติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการเพ่ือให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
     
 3.5.3 กิจกรรมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนการบูรณาการกับการ
ท างาน 
  ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนบูณณาการกับการ
ท างาน ในวันที่ 9 เมษายน 2565 ขอให้อาจารย์จัดส่งข้อมูลและจัดเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรมดังกล่าว   
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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  3.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  การสอบคอมพิวเตอร์รอบพิเศษของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา  
  นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 แล้วสอบคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน  
ศูนยค์อมพิวเตอร์เปิดสอบรอบพิเศษ สามารถขอลงชื่อสอบ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565 กรณีนักศึกษาไม่มา
ติดต่อตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ  
  ในการสอบคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษามาสอบในช่วงก่อนออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพในเวลากระชั้นชิด บางคนสอบไม่ผ่าน มีผลให้ไม่สามมารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
ได้ทัน ขอความกรุณาอาจารย์แจ้งให้นักศึกษามาลงรายชื่อและเข้าสอบก่อนก าหนดล่วงหน้าเพื่อให้นักศึกษาไม่
พลาดในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.7 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2565 ร่วมสวมใส่ชุด
ไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย และร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
   
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 
 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 นักศึกษาติดเชื่อโควิดเป็นจ านวนมาก ขอให้โปรแกรมวิชาก าชับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดูแลตัวเองให้ดี กรณีติดเชื่อโควิดอาจส่งผลต่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
     

 
 
 
    (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)                   (นางสุมาพร  จั่นศรี) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


