
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 (การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟทีม) 
ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  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 ใจวิสุทธิ์หรรษา หัวหน้ากลุ่มวิชานาฎศิลป์และการละคร กรรมการ 
16. นางสุมาพร จั่นศรี หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 อาจารย์กิตติณัฏฐ์   ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่

ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

 1.1 การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  การด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีระดับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้คณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีในระดับคณะ มีล าดับขั้นตอนในการสรรหา 5 ล าดับ ดังนี้ 

   ล าดับที่ 1 ประชุมเพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีระดับคณะ
และด าเนินการจัดท าประกาศเพ่ือก าหนดการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระดับคณะ 

   ล าดับที่ 2 เสนอรายชื่อ และเสนอค าถาม บุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทุกท่านสามารถเสนอค าถามเพ่ือถามผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ โดยเนื้อหาสาระของค าถามต้อง
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในฐานะอธิการบดี และต้องไม่เป็นการเสียดสีให้ร้าย ยุยงหรือท าให้เกิดความขัดแย้ง
ในองค์กร และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีระดับคณะ เปิดรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยเปิดเผย 

   ล าดับที่ 3 คณะกรรมการสรรหาระดับคณะ ตรวจสอบคุณสมบัติและทาบทามผู้
ได้รับการเสนอชื่อ 

   ล าดับที่ 4 การน าเสนอวิสัยทัศน์ ผู้น าเสนอวิสัยทัศน์ ใช้เวลาท่านละ 15 นาที โดย
เรียงล าดับตามตัวอักษร หลังจากน าเสนอวิสัยทัศน์ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบค าถาม ประธานคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้จับค าถาม 

   ล าดับที่ 5 การลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี แล้ว
ประกาศผล ผู้ที่มีคะแนนเสียงในอันดับ 1-2 ถือเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอธิการบดีระดับคณะ คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นอธิการบดีระดับคณะพร้อมผลงานโดยย่อตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีก าหนด จ านวน 2 คน เรียงตามล าดับตัวอักษรต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ 

  ก าหนดการคัดเลือกอธิการบดี วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ คณะจึงก าหนดประชุม
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนต่อไป  
   

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.2 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่างลง 2 ต าแหน่ง เนื่องจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล  ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
คณบดี จึงขาดคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดั้งนั้น มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อแทนต าแหน่งที่ว่างลง ท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟรอม์การสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และกรอกข้อมูลใบสมัคร 
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จัดส่งกลุ่มงานเจ้าหน้าที่และนิติการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10- 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัย
ก าหนดการคัดเลือกในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกลงคะแนนสามารถใช้วิธีลงคะแนน
เสียงด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้ง อาคารเรียนรวม 14 ชั้น 1 ข้างห้องประชาสัมพันธ์ หรือการลงคะแนนด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน ที่ https://e-par.kpru.ac.th/Timekpru/ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้ ต้ังแต่เวลา 
8.30 – 15.30 น. ก าหนดประกาศผลการนับคะแนนในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 00028/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้การบริหารงานของคณะมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ เป็นที่ปรึกษาคณบดี              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
   1. ให้ค าปรึกษาในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะให้
สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   2. ให้ค าปรึกษาในการก าหนดมาตรฐานงานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้าน
บริการวิชาการ งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้านศิลปวัฒนธรรมและระบบบริหารจัดการคณะฯ เสนอความ
คิดเห็นให้ค าปรึกษาแก่คณบดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคณะในด้านอื่นๆ  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 รายงานผลการสรรหาตัวแทนในกรรมการชุดต่างๆ 
  ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา คณะฯ มีการสรรหาผู้แทนในการเป็นกรรมการชุดต่างๆ หลาย
ชุดแจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ 
  1. ผลการคัดเลือกผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
คณะฯ ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนในส่วนข้าราชการพลเรือนจ านวน 1 คน และผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย
จ านวน 1 คน เพื่อให้ไปคัดเลือกกันเองในระดับมหาวิทยาลัย โดยผลการคัดเลือก ผู้แทนจากข้าราชการพลเรือน 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ดร.โอกามา  
จ่าแกะ คณะจัดส่งรายชื่อเข้าสู่การคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย
ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชอุ่มผล และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล   
 2. ผลการคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจ า เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะได้ด าเนินการสรรหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://e-par.kpru.ac.th/timekpru/  ในวันอังคารที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 06.00-10.00 น. ในระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก
คณาจารย์ให้เป็นคณะกรรมการประจ าคณะ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  
  3. ผลการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์        
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม เป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ด ารงต าแหน่งวาระแรก  เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2560 และวาระสอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบสองวาระ แล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงให้คณะด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://e-par.kpru.ac.th/Timekpru/
https://e-par.kpru.ac.th/timekpru/
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ก าแพงเพชร ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 5 (2) ข้อ 
(6) และข้อ (8) คณะได้ด าเนินการสรรหา คณะกรรมการสภาวิชาการแทนต าแหน่งเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 
  4. ผลการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ได้ด าเนินการคัดเลือกวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผลการคัดเลือกได้แก่ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 การปรับข้อบังคับเรื่องการประเมินเพื่อต่อสัญญา บุคลากรสายสอน และสายสนับสนุน 
  (ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ระยะการต่อสัญญา ดังนี้  
    ครั้งที่ 1  ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
    ครั้งที่ 2  ใช้ระยะเวลา 3 ปี 
    ครั้งที่ 3  ใช้ระยะเวลา 3 ปี 
    ครั้งที่ 4  ใช้ระยะเวลา 3 ปี 
    ครั้งที่ 5  ใช้ระยะเวลา 3 ปี  
  ข้อสังเกต ในการต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 4 (เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างครั้งที่ 3) พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องจัดท าแฟ้มสะสมงานตามประเด็นการประเมิน  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1 เรื่อง ที่ไม่ซ้ ากับการ
ต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 3 มีงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับภาระงานหรืองานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับ
ภาระงาน โดยผู้รับการประเมินต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่น้อยว่า  
1 เรื่อง หรือหลักฐานการยื่นส่งการวิเคราะห์ค่างานที่มหาวิทยาลัยฯได้รับเรื่องไว้แล้ว และผลงานส าหรับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทาง
ภาษาที่ได้รับการยอมรับ โดยมีผลคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEIC Mock Test ของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต่ ากว่า 
400 คะแนน หรือในกรณีที่ ได้คะแนนเกินกว่า 255 แต่ไม่ถึง 400 คะแนน ต้องแสดงหลักฐานแสดง
ความก้าวหน้าของผลคะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 10 และคณะกรรมการเพ่ือประเมินการต่อสัญญาจ้างระดับ
คณะ ส านัก หรือสถาบัน มีมติให้ผ่านการประเมิน  
  ในการต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 5 (เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างครั้งที่ 4) ต้องมีต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ หรือในกรณีมีต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ต่ ากว่าระดับช านาญการ ให้ต่อสัญญาเพียง 3 ปี ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกท่านเตรียมการจัดส่ง
เอกสารการต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้าง เพ่ือความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติราชการ 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 28 เมษายน 
พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 11 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
แนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
  
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  จ านวนผู้สมัครเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเปรียบเทียบข้อมูล วันที่ 17 
เมษายน พ.ศ.2564 มีผู้สมัครเข้าศึกษา จ านวน 215 คน และข้อมูล วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้สมัคร
เข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน จ านวน 249 คน จากแผนรับนักศึกษา จ านวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 73.235 (โดยไม่รวม
โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ) จ านวนผู้สมัครแยกแต่ละสาขาวิชา ดังนี้  
   

สาขาวิชา จ านวนผู้สมัครเรียน 

ดนตรี (ค.บ.) 8 

บรรณารักษ์และสารสนเทศศึกษา (ค.บ.) 1 
ภาษาไทย (ศศ.บ.) 31 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 21 
การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 26 
จีน (ศศ.บ.) 19 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 29 
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 79 
ภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 1 

  
สรุปจ านวนผู้สมัคร แยกตามคณะต่างๆ ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวนผู้สมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 
คณะครุศาสตร์ 389 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 249 
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หน่วยงาน จ านวนผู้สมัคร 

คณะวิทยาการจัดการ 137 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 127 
พยาบาลศาสตร์ 41 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร(แม่สอด) 56 
รวม 1,142 

 
 ทั้งนี้ โปรแกรมวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศึกษา และโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ จ านวนผู้สมัคร
เข้าศึกษา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ได้จ านวนผู้สมัครเรียน
เพ่ิมขึ้น และในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยปรับลดค่าเทอมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 2019 จ านวน 10%  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.1.1 รายงานผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (มคอ.2) 
  รายงานผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร(มคอ.2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ผ่านระบบ CHECO โดยมีข้อมูลให้ติดตามเกี่ยวกับสถานะการส่งหลักสูตรเข้าพิจารณา ทั้งนี้ คณะ
คงเหลือหลักสูตรภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตร และหลักสูตรวิจิตรศิลป์ฯ 
ขณะนี้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมีสถานะการจัดส่งอยู่ภายในระดับมหาวิทยาลัย  

 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

  
 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3.2.1 การส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อขอรับค่าตอบแทน/รับทุนอุดหนุนในการ
ตีพิมพ์วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย(TCI) 

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย ในช่วง 1 มกราคม 
พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน ยื่นขอรับค่าตอบแทน/รับทุนอุดหนุนผลงานวิชาการและวิจัย ใน Google form  
รายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้  

  TCI กลุ่มท่ี 2 จ านวนเงิน  2,000 บาท (ยกเว้นวารสารพิกุล)  
  TCI กลุ่มท่ี 1 จ านวนเงิน 3,000 บาท  
  TCI ระดับนานาชาติ  4,000 บาท  
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน จ านวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 25 

พฤษภาคม 2564 
 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.3.1 ค่าลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 มหาวิทยาลัยปรับลด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%  

 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.3.2 การปรับลดเงินงบประมาณรายได้ บก.ศ. 

  มหาวิทยาลัยปรับลดเงินงบประมาณรายได้ บก.ศ. 40% เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณ 
บก.ศ. ที่ปรับลดลง 40% ตามที่เสนอ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเจ้าที่การเงินคณะฯ นางสุมาพร  
จั่นศรี โดยมหาวิทยาลัยก าหนดส่งยอดงบประมาณภายในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้โครงการที่ปรับ
ลดงบประมาณลง ข้อให้ผู้รับผิดชอบโครงการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.3.3 การประกนัคณุภาพการศึกษา 
  ส านักประกันคุณภาพการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น “งานมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา” 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่นอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร  

โปรแกรมวิชา วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดประเมินฯ 
1. รปศ. วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 

2564 
ห้องประชุมบุนนาค ช้น 1 

2. ภูมิสารสนเทศ(GI) (AUN_QA) - - 
3. ภาษาจีน วันพุธท่ี 2 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมบุนนาค ช้น 1 
4. ภาษาไทย วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 

2564 
ห้องประชุมบุนนาค ช้น 1 

5. ภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 1 
6. บรรณารักษศาสตร์ฯ วันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมดอกสัก  

ส านักวิทยบริการฯ 
7. วิจิตรศิลป์ฯ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมบุนนาค ช้ัน 1 
8. นิติศาสตร์ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมพิกุล ช้ัน 1 
9. ดนตรีศึกษา วันพุธท่ี 9 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมบุนนาค ช้ัน 1 
10. การพัฒนาสังคม (AUN_QA) - - 
11. รปม. การปกครองท้องถิ่น วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมบุนนาค ช้ัน 1 
12. คณะมนุษยศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  

การเบิกจ่ายงบประมาณ คณะมีงบประมาณสนบัสนนุหลักสูตรละ 5,000 บาท ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณขอให้
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถกูต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

 ที่ประชุม รับทราบ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต ประธานที่ประชุม เสนอแนะให้
เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส กรณีโครงการมีหลายกิจกรรม ขอให้ปรับลดกิจกรรมหรือ
ผนวกหลายๆกิจกรรมเข้าด้วยกัน  
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 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
3.4.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

  กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีก าหนดการจัดใน
ระหว่างวันที่ 7 -11 มิถุนายน พ.ศ.2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดผ่านระบบออนไลน์  
  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าส านักงานคณบดี  
  -ไม่มี-   

 
  3.6  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  -ไม่มี- 
 
 3.7  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  -ไม่มี- 
 
        3.8  เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
  -ไม่มี- 
 
 3.9 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  มหาวิทยาลัยจัดส่งช่างมาปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 1 “ห้องน้ าหญิง” ได้ปูกระเบื้องพ้ืนห้องน้ าทิ้งไว้
โดยไม่ได้ยาแนวพ้ืนกระเบื้อง ขอให้ผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ติดตาม เพื่อให้การปรับปรุงดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.10 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจาย์ประจ าตามสัญญาจ้างจ านวน 2 อัตรา เนื่องจาก 
อาจารย์อานนท์  คล้ายผา และอาจายร์วาลินา  สังวรินทะ ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้าง  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.11 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  -ไม่มี- 
 
 3.12 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
  -ไม่มี-  
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 3.13 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การส่งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
  -ไม่มี- 
 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
  -ไม่มี- 
 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
  -ไม่มี- 
 

3.18  เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าตอบแทนการนิเทศ ขณะนี้ศูนย์ฝึกฯ ก าลังเร่งด าเนินการเบิกจ่าย โดย
คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้  
 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 3.19  เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
  -ไม่มี- 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 4.1 การสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะ “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก” 
 รายงานความก้าวหน้า การติดตามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการมีติให้ความเห็นชอบ นายกมล  สินเมือง   
รองประธานสภา จังหวัดก าแพงเพชรฝ่ายบริหารสมาคมกีฬา จังหวัดก าแพงเพชร  คณบดีมอบให้ นางสาว     
รุ่งทิวา  เหมือนอ่อง เจ้าหน้าที่คณะ ด าเนินการประสานเพ่ือน าข้อมูลประวัติ ผลงาน ฯลฯ จัดส่งมหาวิทยาลัย
เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 โครงการบริการวิชาการกับโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ 
  คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบโครงการบริการแบบบูรณาการเพ่ือการแนะแนวสู่โรงเรียน
เครือข่ายความร่วมมือ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้ 
จากการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการบริการวิชาการกับโรงเรียนใน
เครือข่ายความร่วมมือ ผู้เข้าเรียนในระดับมัธยม หากเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตใน
รายวิชาที่เรียนได้ ซึ่งในการออกแบบรายวิชาหรือกิจกรรมการบริการวิชาการครั้งนี้ ต้องออกแบบให้เชื่อมโยง
กับรายวิชาที่นักเรียนมัธยมจะใช้ในการเทียบโอนได้  
 

ที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  5.1.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   คณะกรรมการสภาวิชาการ ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการภายนอกที่แต่ละคณะได้
ด าเนินการสรรหา เพ่ือท าหน้าที่ในสภาวิชาการ โดยคณะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท  วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดี
การจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งครบก าหนดวาระ ดังนั้น คณะต้อง
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งนี้  น าเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ผลงานวิชาการ น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือก คณะจะด าเนินการทาบทามและจัดส่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป มีรายนามดังต่อไปนี้  
   1. ดร. สนั่น กัลปา ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาสังคมวิทยา  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิรา ทับทิม  ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
       สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
   3. รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน ต าแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
       สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บณัศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
       และประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัใจ กิจชาลารัตน์ ต าแหน่ง ประธานหลักสูตร 
       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   6. อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 
 

 มติที่ประชุม  คณะกรรมการบริหารร่วมพิจารณารายนาม ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ผลงานวิชาการ ฯลฯ ตามรายนามที่น าเสนอ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกัน ควรพิจารณาจากผู้ที่อยู่ใกล้
จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการใช้วิธีการสรรหาด้วยการลงคะแนน
เสียง ผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐิรา ทับทิม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ



11 
 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ซ่ึงคณะจะด าเนินการทาบทามและจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การใช้ ระบบ LMS ของ Blackboard เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต  น าเสนอแนวคิด การใช้ระบบ LMS ของ 
Blackboard เพ่ือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ก าลังด าเนินการจัดหาระบบต่างๆ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

ปิดประชุมเวลา  12.15  น. 
 
 
 

 
 
    (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)             (นางสุมาพร  จั่นศรี) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


