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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/2564 
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา  13.30  น. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 3.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี      

 3.6  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 3.7  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 3.8  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย   
 3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 3.12 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  
 3.13 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 3.18 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 3.19 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์  
        

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี 
 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 5.3 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 5.4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
 5.5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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 5.6 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 5.7 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 (การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม) 
ครั้งที่ 4/2564 

วันพุธที ่21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564  เวลา  13.30  น. 
----------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าประชุม 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์   ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ประธาน 

2. อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ/

ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

กรรมการ 

4. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา/ประธานโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ 

กรรมการ 

5. อาจารย์บุญญวัฒน์    ศรีวังราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

กรรมการ 

6. อาจารย์ศุภฤทธิ์     กรรมการ  ธาราทิพย์นรา ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ 
9. อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
10. อาจารย์จิรพงศ์   ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ 

ประยุกต์ศิลป์ 
กรรมการ 

11. อาจารย์ประภัสสรา   ห่อทอง ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.โชคธ ารงค์ จงจอหอ ประธานโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา 

กรรมการ 

13. อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ 
14 อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์   กรรมการ 
16. นางสุมาพร จั่นศรี หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์กิตติณัฏฐ์   ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา หัวหน้ากลุ่มวิชานาฎศิลป์และการละคร 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่

ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 แจ้งข้อมูล ข่าวสาร และเอกสารต่างๆ ให้คณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ ดังนี้ 
  1. บันทึกความเข้าใจ (MOU)  ความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองก าแพงเพชร สู่ความยั่งยืนในเขตพ้ืนที่
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2. รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องตามเกณฑ์ Webometrics 
  3. สรุปรายชื่อ ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคณะและนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรประจ าปี 2563 
  4. ข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  5. ข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ภายใต้
โครงการ แผนงานการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  6. จ านวนผู้สมัครและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. (ก าแพงเพชรและ
แม่สอด) ประจ าปีการศึกษา 2564 
  7. สรุปจ านวนผู้รายงานตัวและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด 
  8. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ตาม
ตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือก าหนดกลุ่มสถาบัน และจัดท าแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  9. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2564 
  10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2564 
  11. ผลการประเมินศักยภาพองค์กรและผลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์(Strategic 
Focus Analysis)  
  12. เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
  13. การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
 



6 

 14. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 การพิจารณาแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 6/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  16. รายงานการส ารวจข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  17. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 6/2564 
  18. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องแจ้งจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
  19. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบจากกองพัฒนานักศึกษา 
  20. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  21. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 
7/2564 เรื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  
 1.2 การขยายระยะเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ต่อเนื่องและยาวนาน โดยสถานการณ์
การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศขยายระยะเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์ถึงสิ้นภาคเรียนที่ 
1/2564 รวมทั้งการจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ กรณีการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ต้องมีภาคปฏิบัติ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาต พร้อมชี้แจงเหตุผล และ
ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ทีม่หาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
  
 1.3 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 มหาวิทยาลัยมีมาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษา ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 10 % ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศขยายระยะเวลาการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ไปจนถึงสิ้นภาคเรียนที่  1/2564 จึงมีนักศึกษาร้องเรียนขอให้ลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิม โดยข้อร้องเรียนของนักศึกษาได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
โดยมติที่ประชุม ให้เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 1,000 บาท ค านวณค่าเฉลี่ย มหาวิทยาลัย   
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 20 %  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 11 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 รายงานความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตร 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 หลักสูตร 
ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การพัฒนาสังคม ภูมิศาสตร์สนเทศ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
วิจิตรศิลป์และประยุกศิลป์ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ดนตรีศึกษา ทั้ง 10 หลักสูตรได้ท าการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทุกหลักสูตรได้ปรับปรุงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ อยู่ระหว่างส่งปรับปรุงแก้ไข  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.1.2 การประเมินผลการสอน พ.ศ.2564 
   แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ.2564 โดยกระบวนการ ขั้นตอน ต่างๆ ในการประเมินผลการสอน อยู่ภายใต้
ประกาศดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.1.3 การส ารวจความต้องการรับการสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและต ารา 
   เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ได้จัดท าเอกสารประกอบการสอน และ
ต ารา ในรายวิชาที่สอน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 จึงไม่สามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรได้อย่างเต็มที่ คณะจึงท าแบบส ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนการจัดท า
เอกสารประกอบการสอนและต ารา โดยสนับสนุนเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น กระดาษ หมึก ฯลฯ  หรือให้คณะ
ด าเนินการจัดซื้อให้ งบประมาณท่านละ 1,000 บาท ก าหนดกรอกข้อมูลส่ง ภายในระหว่าง วันที่ 21 -28 
กรกฎาคม 2564  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  3.2.1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ในตัวชี้วัดที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ขณะนี้ทีมงานวิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูล คณะมีผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ในพ.ศ. 2563 จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
     1) การศึกษาสภาพปัญหาความตัองการเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร 
     2) การส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
     3) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศด้านการจัดการน้ า 
     4) การจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสิ่งประดิษฐ์กลุ่มชาติพันธุ์  
   ขอให้อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ช่วงปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 ขอบันทึกหรือหนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพ่ือน ามาประกอบการตอบค าถามคณะกรรมการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลได้ที่ฝ่ายวิจัย 
   

  ประชุม รับทราบ 
 
  3.2.2 การขอทุนวิจัย 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) มีประกาศเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวนมาก ขอให้อาจารย์เข้าไปติดตามและยื่นเสนอโครงร่างวิจัย ในระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) มีก าหนดการถึงกลางเดือนสิงหาคม 2564  
 

  ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
   

หลักสูตร ผลคะแนนการประเมิน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 3.76 
นิติศาสตร์ 3.48 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 3.25 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 3.67 
ภาษาไทย 3.41 
ภาษาอังกฤษ 4.33 
ภาษาจีน 2.89 
ดนตรีศึกษา 3.33 
รัฐประสษสนศาสตร์ (ป.โท) 4.00 

   
  ผลการประเมินทุกหลักสูตรมีการพัฒนาที่ดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษามีข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ
ดังนี้ 
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  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  หลักสูตรควรตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุก ๆ ปีการศึกษาเพ่ือส ารวจและวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ควรมีการส ารวจอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนการสรรหาอาจารย์มา
ทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกีษยณอายุราชการหรือลาออก ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการและงานที่สร้างสรรค์ให้มากขึ้นต่อเนื่องทุก ๆ ปีการศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ควรส ารวจข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษา ให้ได้ข้อมูล
หลากหลายมิติมากข้ึน เช่น ส ารวจหน่วยงาน อัตราเงินเดือน ทักษะที่จ าเป็นในการท างานของบัณฑิต และ
บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสสระท างานประเภทใดหรือด้านใดบ้าง 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  ควรมีการวางแผนการรับนักศึกษาและท าการ
ประชาสัมพันธ์เชิกรุกให้มากข้ึนเพื่อให้ได้อัตรานักศึกษาแรกเข้าตรงตามแผนรับ 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และควรก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน ควรวางแผนใน
ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการก าหนดรายวิชาและผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน พัฒนาให้นักศึกษามีผลงานที่เกิดจากการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 
  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรท าแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน เพื่อด าเนินการจัดให้ให้ตรงกับความต้องการ โดยส ารวจทุกต้นปีการศึกษา
หรือต้นภาคการศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอการสนับสนุนด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ควรวางแผนด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
2019 ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 คณะฯ จะด าเนินการท าบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกหลักสูตรรับทราบและด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
  
 3.3.2 ก ากับติดตามการด าเนินงานภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
  หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางคณะ
ขออนุญาตติดตามการด าเนินงานภายหลังการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อให้ การ
ด าเนินงานเสร็จสิ้นก่อนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ดังนี้ 
  1. ให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับ หลักสูตรให้แก่ นางสาวมลธยา นันทวัฒน์ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
  2. ให้หลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ 
(CAR) และจัดท ารูปเล่ม มคอ.7 ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งบันทึกไฟล์มคอ.7 นามสกุล Pdf. และเชื่อมโยงเอกสาร 
หลักฐานตามตัวบ่งชี้ และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA 3D ให้แล้วเสร็จ หากพบข้อขัดข้อง ในการ
ปฏิบัติงานให้ติดต่อ นายธีศิษฎ์ กระต่ายทอง งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  
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  3. ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ประเมินฯ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และยัง
ไม่ได้ ท าการประเมินอภิมาณคณะกรรมการ ขอความอนุเคราะห์ท่านให้ด าเนินการตอบแบบประเมิน อภิมาณ
เพ่ือพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยภาพรวม โดยท าแบบประเมินผ่านลิงค์ 
http://bit.ly/Meta-Curr ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.3.3 ก าหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
  คณะฯ มีก าหนดการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. ขอเชิญ
คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ   
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.3.4 ส ารวจหลักสูตรที่มีความประสงค์ที่ต้องการตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการตรวจประเมินในรอบปีการศึกษา 2564  
  คณะจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ เพ่ือส ารวจความประสงคข์องโปรแกรมวิชา ใน
การตรวจรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการตรวจประเมินในรอบปี
การศึกษา 2564  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี  
 3.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยเรื่อง 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
และงบประมาณกันเหลื่อมปี) ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 1)  
  1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
   21 กรกฎาคม 2564 วันสุดทา้ยของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง วั 
   31 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่งานการเงิน และ
บัญชีทั้งนี้ให้เร่งด าเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  2) งบประมาณโครงการต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) 
   24 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
   31 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี 
 งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย 2, 3, 4, 5)  
   10 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
   15 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและ
บัญชี 

http://bit.ly/Meta-Curr%20ดำเนินการ
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   22 กันยายน 2564 วันสุดท้ายของงบพัฒนาบุคลากรและการไปราชการ 
 งบประมาณท่ีขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี  
 งบประมาณกันเหลื่อมปี (รหัสงบประมาณข้ึนต้นด้วย A, B, C) งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ให้
ด าเนินการตัดงบและเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน 6 เดือน ของปฏิทินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2564) 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  

  3.5 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษวัฒนธรรมเทศบาลเมืองก าแพงเพชรสู่
ความยั่งยืนในเขตพ้ืนที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมและท าบันทึกลงนามความร่วมมือในโครงการ
ดังกล่าว มีก าหนดการตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 20 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี มีประเด็น
การพัฒนา ดังนี้  
  1) ภาพประเพณีมีลักษณะร้อยเรียงเรื่องราวกัน  
  2) ภาพของดีเมืองก าแพงเพชรสามารถแยกเฟรมภาพได้ให้สอดรับกัน  
  3) ลักษณะภาพวาดวิจิตร์ศิลป์ร่วมสมัย(การ์ตูน) เพ่ือให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาพ 
ลักษณะภาพวาดเป็นสามมิติ และสีเรืองแสงเพ่ือการท่องเที่ยวในภาคค่ า  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ขณะนี้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าลังด าเนินการประสานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูล สถานที่ฝึก ข้อมูลเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฯลฯ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการที่ประชุมรับทราบความ
คืบหน้าต่อไป 

   

ที่ประชุม รับทราบ 

3.7 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 การเปิดสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 
2019 ศูนย์คอมพิวเตอร์ก าลังด าเนินการจัดหารูปแบบการสอบคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบความคืบหน้าต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  5.1.1 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษาปีสุดท้าย 
   น าเสนอข้อมูลสรุปผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาในแต่ละโปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 48.44 การสอบคอมพิวเตอร์ สอบผ่าน
คิดเป็นร้อยละ 97.78 โดยผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ผลคะแนนไม่เป็นไปตามแผน  
 

  มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารมีมติรับทราบ  
 
 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
  5.2.1 (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และ (ร่าง) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
   คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือให้งานประกันคุณภาพด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน คณะแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการประกันคุณภาพ และก าหนดให้มีการรายงานผล 
และจัดท าแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือน าข้อเสนอแนะด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
และได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมและก ากับ และติดตามการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
 

  มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารร่วมพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ(ร่าง) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร มีมติให้ความ
เห็นชอบ 
 
  5.2.2 ก ากับติดตามการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 4  
   สรุปโครงการและการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอให้คณะกรรมการ
บริหารร่วมพิจารณาตรวจข้อมูลโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 ส าหรับโครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการจัดได้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 2019 ขอให้ประธานโปรแกรมวิชาพิจารณา
รูปแบบการจัดกิจกรรม และเบิกจ่ายให้เสร็จตามก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่าย 
  มติที่ประชุม  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณางบประมาณ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีมติเห็นควรจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์หรือจะพิจารณาใช้ในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ตามความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบ
โครงการ  

 
 5.2.3 แผนกลยุทธ์ระดับคณะประจ าปีงบประมาณ 2565  
  (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
(ฉบับปรับปรุง 2565) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
 

  มติที่ประชุม  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณารายละเอียดของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดต่างๆ มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ขอให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจ าปีการศึกษา 2564 ขณะนี้ยัง
เปิดรับสมัครอยู่ ซึ่งมีก าหนดถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา กศ.บป. ที่สมัครเข้าศึกษา 
ดังนี้ 
  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จ านวน 26 คน  
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ก าแพงเพชร) 41 คน 
  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์(แม่สอด) 16 คน 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  16.15  น. 
   

 
 
 
    (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)             (นางสุมาพร  จั่นศรี) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


