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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 3/2565
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม
----------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. ผศ. พัจนภา
2. ผศ.ดร. สุรศักดิ์
3. อาจารย์นันทนัช

เพชรรัตน์
บุญเทียน
ตนบุญ

4. อาจารย์บุญญวัฒน์

ศรีวังราช

5. ผศ.ดร.พิษณุ

บุญนิยม

6.
7.
8.
9.
10.
11.

สายจันดี
จ่าแกะ

ผศ.ดร. ปาริชาติ
ผศ.ดร. โอกามา
อาจารย์มาลัยรัตน์
อาจารย์ชุติมา
อาจารย์วนัสนันท์
อาจารย์ภาวิณี

คณิตชยานันท์ บอยซ์

สังวรินทะ
นุชนารถ
ภูจริต

12. อาจารย์สุทธีรา
13. อาจารย์ ดร.โชคธารงค์

คาบุญเรือง
จงจอหอ

14.
15.
14.
15.
16.

อาสาสู้
ใจวิสุทธิ์หรรษา
ศรีสุพัฒนะกุล
เทียนแขก
จั่นศรี

อาจารย์อนุลักษณ์
ผศ. เยาวลักษณ์

อาจารย์อรัญญารัตน์
นายจิรพงษ์

นางสุมาพร

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร. กมลวัฒน์

ภูวิชิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(ผู้แทน)ประธาน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการ
การศึกษาและวางแผนพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
รัฐประศาสนศาสตร์
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
กรรมการ
ประธานโปรแกรมวิ
ภูจริต ชาเทคโนโลยี
กรรมการ
ภูมศิ าสตร์
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ประธานโปรแกรมวิชา
กรรมการ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและ
เลขานุการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ประชุมเวลา 15.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบตั ิงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2565
คณะปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายใน โดยเพิ่มงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
มี ห น้ า ที่ จั ด โครงการกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศให้ แ ก่ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา
เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ดาเนินการจัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสารสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัดผล
และประเมินผลกิจกรรมโครงการความรู้ภาษาต่างประเทศ นาเสนอในภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย
โดยมีอาจารย์ ดร.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข เป็นประธาน เพื่อให้บุคลกรภายในคณะปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
ทั้งนี้ คาสั่งดังกล่าวได้จัดส่งให้กับบุคลากรในคณะผ่านระบบ E- Office เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนวทางการช่วยเหลือหลักสูตรที่มีนักศึกษาสมัครเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
เกณฑ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาแต่ละหลักสูตรที่สามารถเปิดการเรียนการสอน ต้องมีจานวน
นักศึกษาขั้นต่าจานวน 10 คน ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรที่มีจานวนผู้สมัครเข้าเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
คือ หลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์ และสารสนเทศศึกษา หลั ก สู ตรเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ซึ่ งคณะมีแนวทาง
ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ เช่น ให้ทุนการศึกษาสาหรับผู้
ที่ลงทะเบียนเรียน 10 คนแรก สวัสดิการหอพักสาหรับนักศึกษา เป็นต้น พร้อมทั้งขยายเวลาการรับสมัคร
นักศึกษาออกไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ไมโครซอฟท์ทีม ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจานวน 11 หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย
ระเบียบวาระนี้
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
[ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3.1.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทางาน
ติดตามผลการดาเนินงาน การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัยและการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน ขอให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ รายงานผลการดาเนินงาน จัดส่งภายใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 กิจกรรมเสวนาทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิชาการร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์คณะ กาหนดจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมกิจกรรม กาหนดจัด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล
คณะดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามร้อยละ
80 ขอความกรุณาผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถาม เข้าไปตอบแบบสอบถามเพื่อคณะจะนาข้อมูลมาดาเนินการ
วางแผน กาหนดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คณะนี้คณะกาลังอยู่ในช่วงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
รัฐประศาสนศาตร์ ผลการประเมินได้ระดับคะแนน 3.46 และหลักสูตรศิลปศึกษา ผลการประเมินได้ระดับคะแนน 3.87
โดยกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กาหนดเสร็จสิ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะ
ประกาศผลการประเมินให้รับทราบเป็นระยะๆ ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป
ทีป่ ระชุม รับทราบ
3.2.2 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
นาเสนอตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อโครงการ
พื้นที่ดาเนินโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาของพื้นที่ วิธีการแก้ปัญหา ระยะเวลาดาเนินการ ผลลัพธ์โครงการ ฯลฯ
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกข้อมูลให้ละเอียดชัดเจน หากมีภาพประกอบสามารถใส่ข้อมูลได้ในช่อง ระยะเวลา
ดาเนินการ ทัง้ นี้ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดส่งการรายงานผลการดาเนินงานภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เพื่อคณะจะดาเนินการรวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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3.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
3.3.1 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัย กาหนดจัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอ
โครงร่างวิจัย
สถาบันวิจัย กาหนดจัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ต้องมี
โครงร่างวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 งบประมาณงานวิจัย
สถาบันวิจัยให้งบประมาณสาหรับผู้เขียนงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม จานวน
80,000 บาท เงื่อนไข ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดค้างผลงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสาตราจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ พบปั ญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัย คณะได้รับข้อมูล
ล่าช้า มีระยะเวลาการจัดส่งโครงร่างวิจัยกระชั้นชิด ทาให้พลาดโอกาสในการได้รับทุนต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรจะเขียนโครงร่างวิจัยไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสการได้รับทุน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
3.3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จัดที่
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชรภายใต้ชื่อ “ถนนวัฒนธรรม” ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทาให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
3.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
3.4.1 ประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์หอพักนักศึกษา หอพักไตรตรึง สามารถพักได้ 4 คน/ห้อง ในราคาภาคเรียนละ
4,500 บาท มีห้องว่างที่รองรับนักศึกษาได้อีกจานวน 8 คน หอพักพุทธรักษา สามาถรพักได้ 2 คน/ห้อง ราคา
ภาคเรียนละ 5,500 บาท มีห้องว่างรองรับนักศึกษาได้อีกจานวน 44 คน หอพักดังกล่าวข้างต้นสามารถเข้าอยู่ได้ใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
3.4.2 กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์กาหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2565
แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Online ช่วงที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2565
แบบ On-site โดยยังไม่ได้กาหนดวันที่จัด จะแจ้งวันที่ให้ทราบในภายหลังอีกครั้ง
ที่ประชุม รับทราบ
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3.4.3 บัณฑิตเพื่อเข้ารับรางวัลบัณฑิตดีเด่น ในวันซ้อมรับพระราชทานรับปริญญาบัตร
แจ้งรายชื่อบัณฑิตดีเด่น จากการการโหวตคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ รายชื่อดังนี้
1) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 – 2561
ภาคปกติ
นางสาววรัญญา เผือกเพ็ง โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
ภาค กศ.บป. นายพงศ์ศักดิ์ ศิลา
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 – 2562
ภาคปกติ
นายปองภพ พรพิมล
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ภาค กศ.บป. นายสายรุ้ง ธรรมจันทร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 – 2563
ภาคปกติ ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศักดิ์ เรืองวงษ์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ภาค กศ.บป. นางสาวสุพรรษ พรมสูตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กาหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน
ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนามาแจ้งให้คณะกรรมการที่ประชุมรับทราบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.5 เรื่องจากหัวหน้าสานักงานคณบดี
3.5.1 ติดตามการประเมินโครงการประจาปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดส่งรายงานการติดตามและประเมินโครงการประจาปี 2565
(รอบ 6 เดือน) จัดส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ทั้งนี้ ได้เชิญนายจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มาอธิบายให้ความรู้ในการ
จัดส่งรายงานการติดตามและประเมินโครงการผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และ
การจัดส่งข้อมูล ให้คณะกรรมการที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
3.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งงบประมาณนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขณะนี้งบประมาณยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้กาลังดาเนินการ โดยจะติดตามและนาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.7 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ จัดโดยสานักศิลปวัฒนธรรม ในวันที่
5 มิถุนายน 2565
ที่ประชุม รับทราบ
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3.8 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้ระดับคะแนน 3.46
ที่ประชุม รับทราบ
3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในปี 2565 จะใช้เกณฑ์แบบ AUN-QA
ที่ประชุม รับทราบ
3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข ที่ลาศึกษาต่อ จะกลับมาปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่ประชุม รับทราบ
3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “เปิดวัดพระกาแพงสีเรืองแสง” จัดร่วมกับจังหวัดกาแพงเพชร
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ลานสิริจิตอุทยาน ริมน้าปิง จังหวัดกาแพงเพชร
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
-ไม่มี-

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5
-ไม่มี-

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์ การประชุมอาจารย์เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565
คณะกาหนดประชุมอาจารย์เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9
มิถุนายน 2565 การประชุมครั้งนี้ มีวาระในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประจาคณะ “ผู้แทน
คณาจารย์” เนื่องจากผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ได้รับตาแหน่งผู้บริหาร ทาให้ขาดคุณสมบัติ
การเป็นคณะกรรมการ ดังนั้น ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประจาคณะจาก “ผู้แทนคณาจารย์” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
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6.2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน หารือ เรื่อง แนวคิดการผลิตเผยแพร่ จาหน่าย
เอกสารประกอบการสอน ตารา และเรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ
อาจารย์ในคณะได้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มีผลงานต่างๆ เช่น ตารา เอกสาร
ประกอบการสอน ผลงานวิจัย คณะควรจะรวบรวมและประชาสัมพันธ์เพื่อจาหน่ายให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่
สนใจ
เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ ขอมติที่ประชุม เพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางาน ในการวางแผนและดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ ผู้ช่วยศาตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลปและการละคร ได้แสดงความเห็นด้วยเรื่อง การผลิตเผยแพร่จาหน่ายเอกสาร
ประกอบการสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารประกอบการสอนให้คณะจานวน 1 เล่ม เพื่อนาไปจัดพิมพ์และ
จาหน่าย สร้างรายได้ให้กับคณะเพื่อนาไปเป็นทุนสาหรับช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

(นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง)
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

(นางสุมาพร จั่นศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

