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ผู้เข้าประชุม 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ประธาน 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี  ลาลิน กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ณัฐพล  บ้านไร่ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุวภัทร  หนุ่มคำ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร กรรมการ 
อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์  จงจอหอ กรรมการ 
อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ กรรมการ 
อาจารย์สุทธีรา  คำบุญเรือง กรรมการ 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ กรรมการ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง กรรมการ 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ กรรมการ 
อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์  ดีสิงห์ กรรมการ 
อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง กรรมการ 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง กรรมการ 
อาจารย์พัตรา  คำสีหา กรรมการ 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต กรรมการ 
อาจารย์ภัสร์ศศิร์  พลายละหาร กรรมการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก กรรมการ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวรุ่งทิวา  ฉัตรชัยสุริยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



ไม่มาประชุม 
 
ว่าที่ร้อยตรีสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ กรรมการ 
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง กรรมการ 
อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ ์ กรรมการ 

  
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
   อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม ตรวจสอบ
เห็นว่าคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
ตามที่มีคำสั ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที ่ 00083/2564 เรื ่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มีคณบดีเป็น
ประธาน รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา และหัวหน้าศูนย์ต่างๆภายในคณะ และคณะกรรมการดำเนินงาน มี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และตัวแทนฝ่ายวิชาการระดับโปรแกรมวิชาเป็นคณะกรรมการ  

  
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

ตามที ่ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น เลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน 3 หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมที่แนบท้าย
ระเบียบวาระนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติเสนอการให้ปริญญาบัตร  ผู ้สำเร็จการศึกษา
ประจำเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2564 ของอนุกรรมการฯพิจารณาอนุมัติเสนอการให้ปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา 



มติที่ประชุม 
รับทราบ 
 
4.2 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (งานวิชาการ) 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 
4.3  โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แจ้งให้ทราบเรื่องงบโครงการ ปี 2565 ในส่วนของโครงการที่ฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- การเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน  งบประมาณ 20,000  บาท 
- บริหารงานวิชาการและการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

งบประมาณ 70,000 บาท 
- ส่งเสริมสมรรถนะแก่นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทัล  (งบยุทธศาสตร์)

งบประมาณ 50,000 บาท 
- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานระดับ

รายวิชา (WIL) งบประมาณ 50,000 บาท  
- นิทรรศการทางวิชาการและแนะแนวเพื ่อการศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์งบประมาณ 35,000 บาท 
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

งบประมาณ 100,000 บาท 
- การจ ัดการเร ียนการสอนเพื ่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) 

งบประมาณ 35,000  บาท 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
 
 



5.1.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ประธานที่ประชุมนำเสนอเรื่องกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนเพื่อให้

กรรมการร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกระบวนการเรียนการสอน       
โดยกิจกรรมนี้ใช้งบประมาณของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน (แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน) 
ซึ่งทางสถาบันวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล และได้มอบหมายให้แต่ละคณะพิจารณาหัวข้อที่ต้องการจะนำมา KM 
ร่วมกัน การ KM แบ่งเป็น 2 ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายงานวิชาการและฝ่ายงานวิจัย สำหรับงานฝ่ายวิชาการ
นั้น ขอให้คณะกรรมการร่วมกันเสนอหัวข้อที่สนใจและต้องการพัฒนาสำหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

ผศ.ดร. เสริมศักดิ์ เสนอเรื่องเทคนิคการสอนออนไลน์ เนื่องจากการสอนออนไลน์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ไม่ได้ใช้เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษามากนัก  

อาจารย์ ดร.โชคธำรง เสนอว่า ในปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เช่น การนำภาพ หรือ
เนื้อหาในการสอนที่ติดลิขสิทธิ์มาใช้ จึงเสนอว่า หัวข้อที่เก่ียวกับฎหมายการนำภาพหรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ใน
การสอน 

อาจารย์พัตรา เสนอประเด็นที่น่าสนใจ คือ ระบบการสอบออนไลน์ของบริษัทลานนา
เชียงใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับ Microsoft Teams ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้อยู่แล้ว  

ดร.กรรณิกา เสนอว่า เคยเข้าร่วมอบรมในประเด็นนี้ ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างมาก และ
เสนอวิทยากรจากครูรู้เกม  

ผศ.ดร.ปาริชาติ เสนอ วิทยากรนภายในมหาวิทยาลัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิ
ไชย   

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันและมีมตดิังนี้ 
1. หัวข้อที่จะจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการจักการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
2. วิทยากรติดต่อทั้งภายใน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย และภายนอกเป็น

วิทยาการจากครูรู้เกม  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนของแต่ละโปรแกรม (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 

19) 
4. กำหนดเวลาเริ่มจัดกิจกรรม ต้นพฤศจิกายน 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
 

5.1.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต  (Credit Bank) 
ประธานที่ประชุมนำเสนอว่า เนื่องจากปริมาณนักศึกษามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องทาง

มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และได้มอบหมายให้



ทางคณะ โดยฝ่ายวิชาการจัดหาหลักสูตรและรายวิชาที่สามารถนำไปสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพื่อสามารถเก็บหน่วยกิตได้ก่อน และนำมาเทียบโอนรายวิชานั้นๆ เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จึงขอให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและเสนอรายวิชา หลักสูตรที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต โดยการเข้าร่วม
โครงการนี้ คณะจะเป็นผู้ประสานกับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมที่มีการทำ MOU กับทางคณะไว้  อาจารย์ที่ออกไป
สอนตามที่โรงเรียนไม่สามารถเบิกค่าเดินทางได้ แต่สามารถนับเป็นภาระงานสอนได้รวมถึงเบิกค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการสอนได้เช่นเดียวกัน สำหรับรายวิชาที่ควรหยิบยกมาดำเนินการโครงการ Credit Bank นั้น ต้องเป็น
รายวิชาของหลักสูตร ควรเป็นรายวิชาสำหรับชั้นปี 1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ และต้องมีการวัดผลครอบคลุม
คำอธิบายรายวิชา  

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อสรุปดังนี้ 
ให้แต่ละหลักสูตรนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปเสนอหลักสูตรเพ่ือกำหนดรายวิชาที่ต้องการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ credit bank และส่งรายชื่อรายวิชากลับมาภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 
มติจากที่ประชุมระดับโปรแกรมวิชาที่มีประสงค์เข้าร่วมโครงการ credit bank 
1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ รายวิชาหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย 
2. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ รายวิชาความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ  
3. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้เพื่อสร้าง

นวัตกรรม 
4. โปรแกรมวิชาภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
- ไม่มี  

 
 
        ปิดประชุม 16.30 น.  
 
 
(                                           )      (อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล) 
 บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


