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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟ์ทีม)  
ครั้งที่ 5/2564 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  15.00 น. 
----------------------------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1 การคืนเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา 
 1.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 
  3.1.2 ความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ศึกษา 
  3.1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 และ เรื่อง ตัวช้ีวัดและเกณฑ์
ประเมินผลความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 
 
 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
         3.2.1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.1 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       3.4.2 ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา 
       3.4.3 กิจกรรมยกย่องและให้รางวัลนักศึกษา 
 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 
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 3.14 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 3.15 เรื่องจากประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
 3.16 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 3.17 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 3.18 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  3.18.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.18.2 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรม เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 
 
 3.19 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์   
      3.19.1 การสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
        

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี 
     5.1.1 กรอบอัตราก าลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 5.3 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 5.4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
  5.4.1 งบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดท าแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2565 
  5.4.2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 5.5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 5.6 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าส านักงานคณบดี  
 5.7 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟ์ทีม) ครั้งที่ 5/2564 
วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  15.00 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 หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา กรรมการ 
16. นางสุมาพร จั่นศรี หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
    อาจารย์กิตติณัฏฐ์   ศิริรัตน์  
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ประชุมเวลา 15.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานที่

ประชุม ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบองค์ประชุมแล้ว       
จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 1.1 การคืนเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา  เป็นเงิน
จ านวน  20 ล้านบาท โดยใช้เงินคงคลังมาส ารองจ่ายก่อน เพ่ือความรวดเร็วในการคืน ส าหรับนักศึกษาท่ียัง
ไม่ได้ช าระค่าลงทะเบียน จะช าระเพียงแค่ 50 % ขณะนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าลังจัดท า
ระบบส าหรับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 1.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ผลการประเมินคะแนน 4.53 อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหารคณะทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ท าให้การด าเนินงานผ่านไปได้
ด้วยดี 
 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564  
 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. (ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไมโครซอฟท์ทีม) ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 13 หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบ
ท้ายระเบียบวาระนี ้
 
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม [/] รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   [ ] รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3.1.1 แผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 
  สรุปแผนรับนักศึกษา 10 หลักสูตร 
 

หลักสูตร จ านวน จ านวนห้องเรียน 
ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล) 30 1 
ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) 25 1 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 20 1 
ภาษาไทย 25 2 
ภาษาอังกฤษ 40 1 
การพัฒนาสังคม 30 1 
ภาษาจีน 25 1 
ภูมิศาสตร์สนเทศและโลจิสติกส์ 25 1 
นิติศาสตร์ 30 2 
รัฐประศาสนศาสตร์ 120 4 
 375 15 

   
  ภาค กศ.บป.  
 
 
 
 
 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.1.2 ความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ศึกษา 
   ความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ศึกษา  ต้นเดือนกันยายน จะเข้าสู่การพิจารณาในระดับสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
   
  3.1.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 และ เรื่อง ตัวชี้วัดและเกณฑ์
ประเมินผลความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2564 
   มหาวิทยาลัยจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ก าหนด
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นกรณีพิเศษ  พ.ศ.2564 และ เรื่อง 

หลักสูตร จ านวน จ านวนห้องเรียน 
นิติศาสตร์ 30 1 
รัฐประศาสนศาสตร์ 30 1 
 60 2 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินผลความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับนักศึกษาที่มีความจ าเป็นต้องฝึก
ประสบกาณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องผ่านการวัดผล
ประเมินผล ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 2019 มีผลต่อการวัดและประเมินผล มหาวิทยาจึงจัดท า (ร่าง)ประกาศ เพ่ือก าหนดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินผล เป็นกรณีพิเศษ 
  

  ที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  3.2.1 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้คณะจัดส่งงานวิจัยของนักศึกษาที่มีความโดดเด่น จ านวน 
5 เรื่อง ขอความร่วมมือประธานโปรแกรมวิชารวบรวมจัดส่งที่คณะ เพื่อน าส่งสถาบันวิจัยต่อไป  
 

               ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
  3.3.1 ผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
   วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ผลการประเมินได้คะแนน 4.53 อยู่ในระดับดี การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
 

               ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
  3.4.1 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   คณะก าหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2564  
 

       ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.4.2 ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาในเดือนกันยายน โดยมี
ทุนการศึกษา จ านวน 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ขอให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา 
 

        ที่ประชุม รับทราบ 
  
  3.4.3 กิจกรรมยกย่องและให้รางวัลนักศึกษา 
   คณะได้จัดตั้งงบประมาณส าหรับกิจกรรมการยกย่องให้รางวัลนักศึกษาที่ความประพฤติและ
ผลการเรียนดี  เป็นเงินจ านวน 5,000 บาท ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท าประกาศ และบันทึกข้อความส่งให้
ประธานโปรแกรมวิชา เพื่อจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลโปรแกรมวิชาละ 500 บาท 
        ที่ประชุม รับทราบ  
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 3.5 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.5.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 โปรแกรม
วิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์  การพัฒนาสังคม ภูมิสารสนเทศ ภาษาจีน ภาษาไทย ให้นักศึกษาที่จะออกฝึก
ประสบการณจ์ัดส่งเอกสารข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์ฝึกฯ  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.5.2 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรม เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 
   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง 
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.6 เรื่องจากหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์   
   3.6.1 การสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
    นักศึกษาท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้อง
ผ่านกระบวนการสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 2019 รูปแบบการสอบ มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดหารูปแบบที่เหมาะสม โดยจะแจ้งข้อมูลให้
คณะกรรมการรับทราบต่อไป 
 
 

   ที่ประชุม รับทราบ 
 
        

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพจิารณา 
 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากคณบดี 
  5.1.1 กรอบอัตราก าลังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   น าเสนอข้อมูลภาระงานสอนประกอบการขอต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 – 2568 ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการ
วางแผนอัตราก าลัง และส ารวจความต้องการอัตราก าลังทุกหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอให้โปรแกรมวิชากรอกข้อมูล
ความต้องการอัตราก าลัง จัดส่งคณะ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพิจารณาข้อมูลกรอบอัตราก าลัง มีมติให้ความเห็นชอบ  
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 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 
  5.2.1 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565  
  จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์งบประมาณ พ.ศ.  
    คณะมนุษยศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์จ านวน  
1,686,220 บาท โดยมีรายเอียดแบ่งตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 
    

โครงการ งบประมาณ 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 240,000 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
  - วารสารพิกุล 
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  - บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

885,000 
50,000 
35,000 

300,000 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 500,000 
พัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
  - ศูนย์เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS) 

 
100,000 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต 
  - พัฒนาและบริหารหลักสูตร  
  - พัฒนาก าลังคนด้านสังคมศาสตร์ 

461,220 
 

50,000 
411,220 

งบพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรละ 10,000 บาท  
  
 งบประมาณจัดสรรปี พ.ศ. 2565    

 
 
 
 

 
 

 งบประมาณจัดสรรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 783,770 บาท  
 
 
 
 

  
 

 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน 804,770 
งบเงินรายได้ 
บ.กศ. 
กศ.บป. 

 
541,600 
145,260 

รวม 1,491,630 

งบบริหารคณะ 75,600 
งบพัฒนาบุคลากร 250,000 
วัสดุการศึกษา 278,170 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 107,760 
พัฒนาสมรรถนะการวิจัยส าหรับอาจารย์ 38,000 
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 งบจัดสรรการพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร 
หลักสูตร ภาคปกติ กศ.บป. 

ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล) 2,700 - 
ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) - - 
ภาษาไทย(รวม นศ.ต่างชาติ) 7,200 - 
ภาษาอังกฤษ 5,400 - 
การพัฒนาสังคม 4,500 - 
ภาษาจีน 3,600 - 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 1,800 - 
ภูมิศาสตร์สนเทศ - - 
นิติศาสตร์ 18,000 12,000 
รัฐประศาสนศาสตร์ 12,600 1,800 
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ - - 
รวม 55,800 13,800 

 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการร่วมพิจารณางบประมาณโครงการปี พ.ศ. 2565  มีมติให้ความเห็นชอบ 
และให้ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยศึกษารายละเอียดจากคู่มือการจัดท างบประมาณ       
พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะฯ ก าหนดส่งภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564  
 
  5.2.2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2563
    ตารางวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิเคราะห์ความคุ้มค่า การเทียบเคียงค่าใช้จ่ายจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่อหัว สัดส่วนในการพัฒนา
นักศึกษาและการเรียนการสอน ภาวะการมงีานท า ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  

  รัฐประศาสนศาสตร์   
 ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 53,462.35 บาท ต่อปี สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ

พัฒนาด้านนักศึกษา 84,590 บาท ร้อยละ 55.71 ด้านจัดการเรียนการสอน 34,240 บาท  ร้อยละ 22.55 
พัฒนาด้านบุคลากร 33,000 บาท ร้อยละ 21.73 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตร์ 
มีความครอบคลุมทั้งหมด 4 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา  มีประสิทธิผล 
เพ่ิมข้ึน 0.5 คะแนน และมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่ เทียบเคียง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
          ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คน มีค่าใช้จ่าย 37,834.56 บาท ต่อปี สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 37,614 บาท ร้อยละ 36.11 ด้านจัดการเรียนการสอน 53,940  บาท ร้อยละ 51.79 พัฒนา
ด้านบุคลากร 12,600 บาท ร้อยละ 12.10 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตร ภาษาอังกฤษ มีความครอบคลุม
ทั้งหมด 3 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มี ประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น 0.58 คะแนน และ
มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่ เทียบเคียง  
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  หลักสูตรวิชาภาษาไทย  
  ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คน มีค่าใช้จ่าย 44,280.96 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 62,825 บาท ร้อยละ 60.04 ด้านจัดการเรียนการสอน 33,420 บาท  ร้อยละ 31.94 พัฒนาด้าน
บุคลากร 8,400 บาท ร้อยละ 8.03 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรวิชาภาษาไทย มีความครอบคลุมทั้งหมด      
3 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล ลดลง  -0.05 คะแนน และการผลิต
บัณฑิตมีประสิทธิภาพลดลง และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง  

   หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  
   ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 47,260.42 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 1,440 บาท ร้อยละ 8.11 ด้านจัดการเรียนการสอน 10,720 บาท  ร้อยละ 60.36 พัฒนาด้าน
บุคลากร 5,600 บาท ร้อยละ 31.53 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตร บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศึกษา มีความครอบคลุมทั้งหมด 3 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการ ประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล 
เพ่ิมขึ้น 0.07 คะแนน และมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมี โอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง  
  หลักสูตรการพัฒนาสังคม  

 ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 58,301.99 บาท ต่อปี สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 43,600 บาท ร้อยละ 53.93 ด้านจัดการเรียนการสอน     28,850 บาท  ร้อยละ 35.68 พัฒนา
ด้านบุคลากร 8,400 บาท ร้อยละ 10.39 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรการพัฒนา สังคม มีความครอบคลุม
ทั้งหมด 3 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล  เพ่ิมขึ้น 1.1คะแนน และมี
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง 

  หลักสูตรภาษาจีน  
   ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 72,500.04 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 18,112 บาท ร้อยละ 21.33 ด้านจัดการเรียนการสอน  61,210 บาท  ร้อยละ 72.08 พัฒนาด้าน
บุคลากร 5,600 บาท ร้อยละ 6.59 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรภาษาจีน  มีความครอบคลุมทั้งหมด         
5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น 0.05 คะแนน และมีประสิทธิภาพใน
การผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง  
  หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
   ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 68,192.49 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 0 บาท ร้อยละ 0 เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าาเนินเบิกจ่าย
งบประมาณได้ด้านจัดการเรียนการสอน 27,220 บาท ร้อยละ 22.55 พัฒนา ด้านบุคลากร 18,000บาท ร้อยละ 
21.73 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ไม่มีความครอบคลุมครบทั้ง 3 ประเด็น 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น  0.13 คะแนน และมีประสิทธิภาพในการผลิต
บัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง  
  หลักสูตรภูมิสารสนเทศ  
 ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 80,601.12 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาด้าน
นักศึกษา 15,070 บาท ร้อยละ 30.37 ด้านจัดการเรียนการสอน    26,150 บาท  ร้อยละ 52.70 พัฒนาด้าน
บุคลากร 8,400 บาท ร้อยละ 16.93 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรภูมิ สารสนเทศ มีความครอบคลุม
ทั้งหมด 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล ลดลง -0.67คะแนน แต่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง 
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       หลักสูตรนิติศาสตร์  
                   ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ท่ี นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 39,661.70 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาด้านนักศึกษา 126,990 บาท ร้อยละ 89.43 ด้านจัดการเรียนการสอน 6,610 บาท  ร้อยละ 4.65 
พัฒนาด้านบุคลากร 8,400 บาท ร้อยละ 5.92 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรนิติศาสตร์ มีความ
ครอบคลุมทั้งหมด 3 จาก 5 ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล ลดลง  -
0.17 คะแนน และไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันน้อยกว่าคู่เทียบเคียง  

  หลักสูตรดนตรีศึกษา  
                ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 56,176.94 บาท ต่อปี  สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
ด้านนักศึกษา 36,350 บาท ร้อยละ 32.20 ด้านจัดการเรียนการสอน 65,340 บาท     ร้อย ละ 57.88 พัฒนาด้าน
บุคลากร 11,200 บาท ร้อยละ 9.92 เมื่อพิจารณา ความคุ้มค่าของหลักสูตรดนตรีศึกษา  มีความครอบคลุมทั้งหมด 5 
ประเด็น เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผล เพ่ิมขึ้น 0.09 คะแนน และมีประสิทธิภาพใน
การผลิตบัณฑิต และมีโอกาสในการแข่งขันมากกว่าคู่เทียบเคียง 

  

 มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารพิจารณาผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร มีมติให้ความ
เห็นชอบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1. การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ 
  คณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร แต่เนื่องจากเกิดการแพร่เชื้อของโรคไวรัส
โควิด 2019 มีผลให้ในหลายๆ กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น คณะจึงน างบประมาณที่เหลือมาใช้เป็น
ค่าวัสดุ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแทน โดยคณะจะจัดท าแบบส ารวจความต้องการ ให้แต่ละโปรแกรม
วิชากรอกข้อมูล ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564   
  6.2 การจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์ ขอให้โปรแกรมวิชา กลุ่มวิชา และศูนย์ต่างๆ จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ เพ่ือน าเสนอกอง
นโยบายและแผน ภายในไม่เกินเดือน พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ด าเนินการล่วงหน้าเพื่อคณะ
ได้มีโอกาสได้รับครุภัณฑ์ในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด 
 6.3 คณะกรรมการบริหารกล่าวแสดงความเสียใจกับอาจารย์อาจารย์ธีริทธิ์  กันยารอง อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ที่สูญเสียคุณพ่อสุทิพย์  กันยารอง  
    
 

ปิดประชุมเวลา  17.00 น. 
   

 
 
 
    (นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง)             (นางสุมาพร  จั่นศรี) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


