
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ครั้งท่ี  2/2563 

วันพุธท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 

ณ  หองประชุม 2324 ช้ัน 2 อาคาร 23 

--------------------------------- 

ผูมาประชุม  จํานวน  18  คน 

1. ผศ.รพีพรรณ   เทียมเดช  คณบดี    ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.อัญชนา   พานิช   รองคณบดี        รองประธานกรรมการ 

3. ดร.นิสัย  แกวแสนไชย  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงาน ททท เพชรบุรี  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

5. นายปริญญา  สุนทรวาทะ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6. ผศ.บุญมา  แฉงฉายา  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

7. ผศ.ทัศนัย  ท่ังทอง   ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

8. ผศ.ดร.ศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน  ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

9. ผศ.ดร.พิมพระวี โรจนรุงสัตย  ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

10. อาจารย ดร.อนุรักษ สิงหชัย   ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

11. อาจารยวัชระ  เย็นเปรม  ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

12. ผศ.ประอรนุช โปรงมณีกุล  ผูแทนประธานสาขาวิชา   กรรมการ 

13. อาจารยทัศนพรรณ  ไพศาลนันทน  ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 

14. อาจารย ดร.ศิรินทร อินทรวิชะ  ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 

15. อาจารยพนัส  ชัยรัมย   ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 

16. อาจารยสมบัติ ไวยรัช   ผูแทนคณาจารยประจํา   กรรมการ 

17. ดร.กชพรรณ  ลัภโนปกรณ  หัวหนาสํานักงาน           เลขานุการ 

18. นางสินีนาฏ  มูลสอาด  นักบริหารงานท่ัวไป        ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  19  คน 

1. รศ.ดร.สริตา  บัวเขียว   รองคณบดี 

2. อาจารยกมลาลักษณ นวมสําลี   รองคณบดี 

3. อาจารยรุงอรุณ ปยะฤทธิ์  ผูชวยคณบดี 

4. อาจารยเสาวลักษณ  วิบูรณกาล  ผูชวยคณบดี 



2 
 

5. อาจารยจักริน  จันทนภุมมะ  ผูชวยคณบดี 

6. อาจารย ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท  ผูชวยคณบดี 

7. อาจารยปยวรรณ คุสินธุ   ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

8. อาจารยพิศาล  ปานแกว  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

9. อาจารย ดร.ศิริเพ็ญ ภูมหภิญโญ  ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา 

10. อาจารยนิสากร   คุณาวงศ  (แทน) ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

11. อาจารย ดร.กรกมล ธนะโรจนรุงเรือง  ประธานสาขาวิชาภาษาจีน 

12. อาจารยอรรถวิทย รอดเจริญ  (แทน) ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 

13. ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว  ประธานสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

14. อาจารยเขมา  แฉงฉายา  ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

15. อาจารยจิตสุภวัฒน    สําราญรัตน  ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร 

16. อาจารย จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย   ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

17. อาจารย ดร.จุฬาพร  ศรีรังสรรค  ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา 

18. อาจารยอรทัย  แซเบ   ประธานสาขาวิชานิติศาสตร 

19. อาจารยรัศมี  อิสลาม   ผูเขารวมประชุม 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 เม่ือกรรมการครบองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมดังนี้ 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

  1.1 การปรับปรุงหลักสูตร – ขอใหเรงรัดติดตามเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

   1. การทองเท่ียวและการโรงแรม 

   2. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   3. การพัฒนาชุมชน 

   4. บรรณารักษศาสตรและการจัดการสื่อดิจิทัล 

   5. นิติศาสตร 

   6. รัฐประศาสนศาสตร 

   7. ศิลปะและการออกแบบ 

   8. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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        สวนหลักสูตรภาษาจีน (ค.บ.) และยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยแลว 

  1.2 ปญหาในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

   1. การสงผลการเรียนลาชา – ไดแจงอาจารย/สาขา เพ่ือสงใหเปนไปตามกําหนดแลว 

   2. อาจารยบางทานไมไปนิเทศการฝกงาน/ฝกสอน ไดแจงใหทางสาขากํากับดูแลเรื่องนี้แลว 

  1.3 ขอใหติดตามนักศึกษาป 4 , ป 5 ท่ีตกคาง – เพ่ือสําเร็จการศึกษาในเวลาท่ีกําหนด – ได

แจงสาขาเพ่ือมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามดูแลนักศึกษา 

2. ดานนักศึกษา 

  2.1 จํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2563 

   1. ภาคปกติ  -  จํานวน 713  คน  

                  แผนการรับ  ได 

    1. นาฏศิลปศึกษา    60  22   คน 

    2. ดนตรีศึกษา     60  28   คน 

    3. ภาษาจีน     40   19 คน 

    4. สังคมศึกษา     60  59 คน 

    5. ภาษาไทย   60  66 คน 

    6. ภาษาอังกฤษ   60  56 คน 

    7. ศิลปศึกษา   60  20 คน 

    8. การพัฒนาชุมชน  60  20 คน 

    9. การทองเท่ียวและการโรงแรม  160  37 คน 

              แผนการรับ ได 

    10. ภาษาอังกฤษธุรกิจ  40  43 คน 

    11. ศิลปะและการออกแบบ   40  11 คน 

    12. อุตสาหกรรมทองเท่ียวฯ 120  37 คน 

    13. รปศ. (บริหารงานทองถ่ิน) 120  89 คน 

    14. รปศ. (การบริหารงานภาครัฐฯ) 120  117 คน 

    15  นิติศาสตร    100   89 คน 

     รวม (61.46%) 1,160  713 คน 

 

   2.2 ภาคนอกเวลา 
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        แผนการรับ ได 

    1. รปศ. (แขนงบริหารงานทองถ่ิน)      50  27 คน 

 

   2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา 

        แผนการรับ ได 

    1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      30  9 คน 

 

   2.4 นักศึกษาพิการ  ป 2563 – 2564 

           2563  2564 

    1. ศิลปะและการออกแบบ      -     2 คน 

    2. รัฐประศาสนศาสตร       3     4 คน 

    3. ศิลปศึกษา        -     5 คน 

    4. การพัฒนาชุมชน       1     8 คน 

    5. ภาษาไทย        1     2 คน 

    6. สังคมศึกษา        2     1 คน 

    7. ภาษาอังกฤษ ค.บ.       1              - 

     รวม        8     22 คน 

 

   2.5 รายช่ือนักศึกษาทุนพระราชทาน ปการศึกษา 2563 

    1. นางสาวดาริกา  คุมภัย  ป 2 (รหัส 624316040)  สาขาวิชาภาษาจีน 

โรงเรียนบานทาตะครอฯ 

    2. นางสาวรัชนีกรณ คุมรอด ป 3 (รหัส 614317024) สาขาวิชาศิลปะและการ

ออกแบบ โรงเรียนหวยทรายประชาสรรค 

    3. นางสาวเสนห  วงศทองดี  ป 3 (รหัส 614121540) สาขาวิชาศิลปศึกษา 

โรงเรียนบานแมคะเมย 

    4. นางสาวณัฐณิชา  นิพิฐพนธ ป 3 (รหัส 614110631) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

โรงเรียนบานหวยไคร 

    5. นางสาวมัลลิสา สําราษราษฏร ป 3 (รหัส 614106529) สาขาวิชานาฏศิลป 

โรงเรียนบานหวยไคร 
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    6. นายอภิรักษ  พงษเดือน  ป 4 (รหัส 604101625) สาขาวิชาภาษาไทย 

โรงเรียนบานหนองปนแตก 

   ขอใหสาขาวิชาดูแลนักศึกษาทุนพระราชทานเปนพิเศษ เม่ือสําเร็จแลวจะไดไปเปนครูท่ี

ดีตอไป 

 

   2.6 รายงานผลการสอบวัดระดับความรูกอนเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 

2563 – 2 วิชา (รายละเอียดของนักศึกษาทุกคนไดแจงใหทุกสาขาวิชาทราบแลว) 

    1. วิชาภาษาอังกฤษ 

     สงูสุด นักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได 97.50 (39/40 คะแนน) 

     ต่ําสุด นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร ได 7.50 (3/40 คะแนน) 

    2. วิชาทักษะวิชาชีพครู 

     สูงสุดนักศึกษาภาษาไทย ได 94.00 (47/50 คะแนน) 

     ต่ําสุดนักศึกษาภาษาไทย   ได 12.00 (6/50 คะแนน) 

 

   2.7 กิจกรรมนักศึกษา/สาขาวิชา 

      

   

     

   5  สิงหาคม 2563 – พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมและ

วิชาการระหวางสาขาวิชานาฏศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ หองประชุมรม

ฉัตรบารมี 

   7 สิงหาคม 2563 – การสัมมนา เรื่อง แนวทางพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวชายฝงทะเล

ตะวันตกเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู Smart Royal Coast Tourism Unit กับ

การบูรณาการการทองเท่ียวครบวงจรพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง โดยสาขาวิชา

อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการระหวางประเทศ (สองภาษา)  

   26 สิงหาคม 2563 – สาขาวิชานิติศาสตร ดําเนินโครงการจิตอาสา “นิติศาสตรคืนปาสู

ชายฝง” ณ ศูนยประสานงานเพ่ือการอนุรักษปาชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) 

   6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร โดย

อาจารย 4 ทาน และนักศึกษา 24 คน มาศึกษาดูงานสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบและ

กิจกรรม 
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สถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย และไดมอบภาพเขียน 2 ผลงานของอาจารยบัญชา    ศรีวงศราช และ

อาจารยสุรพันธ จันทนะสุต  ใหสถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัยดวย 

 

   2.8 นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล  

    สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ไดสงนักศึกษาเขารวมการประกวด 

Low Carbon Contest : Vlog – The Journey จัดโดย องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

ผูเขารวมการแขงขัน 461 ทีม จากท่ัวประเทศไทย 

    ผลการแขงขันนักศึกษาไดเขารอบ 30 ทีมสุดทาย และไดรับรางวัลชมเชย 

(นักศึกษาป 2) ไดแก 

 

    1. นางสาวกัญญาพัชร แยมเกษม  

    2. นางสาวชนาภา  สอนแกว 

    3. นางสาวณัฐริกา  โมเล็ก 

    4. นางสาวรัญสิมาภรณ  ดอกบัว 

    5. นายกิตตินันต  กําเนิดแสง 

    6. นายชนสรณ คุณาธิมาพันธ 

    7. นายภทัรวุธ  ศรีสุวรรณ 

    8. นางสาวกัญญารัตน  กลัดกลีบ 

  อาจารยและเจาหนาท่ีควบคุมการฝกซอม ไดแก อาจารย ดร.มธุรส  ปราบไพรี , อาจารย ดร.

มลทิชา แจมจันทร , อาจารย ดร.อัจฉราวรรณ  เพ็ญวันศุกร , นายสวัสดิ์  อุราฤทธิ์ และนายนฤนาท ไมแกว 

 

  21 กันยายน 2563  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย (เกียรติบัตร

พรอมเงินรางวัล 25,000 บาท ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมสงเสริมสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตกของ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่องผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพ่ือสงเสริมการเคารพ

สิทธิมนุษยชนภายใตโครงการเยาวชนคนรุนใหมใสใจและยืนเคียงขางสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for 

Human Rights) ไดแก 

  1. นางสาวชนากานต  สรอยสุข 

  2. นางสาวอลิชา  ไพรเท่ียง 

  3. นางสาวโชติกา สีเมฆ 

  4. นางสาวนฤมล นอยสําราญ 
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  5. นางสาวปยภรณ ทาผา 

  อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ อาจารย ดร.ศิรินทร อินทรวิชะ , อาจารย วาท่ี ร.ต.วรรณีศา สีฟา 

และ อาจารย จ.ส.ต.ดร.รัฐ  กันภัย 

 

  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา นางสาวธัญลักษณ  นิลหอย ชั้นปท่ี 1 ไดรับเกียรติบัตรเยาวชน

ตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป 2563 ระดับจังหวัดจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาจารยท่ี

ปรึกษา อาจารยปกปอง  ขําประเสริฐ 

 

  2.9 การพัฒนาภาษาอังกฤษ (ศูนยภาษา) 

  ศูนยภาษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในระบบ Speexx  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ และผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูคืนถ่ิน ผานเกณฑ 18 คน จาก 39 คน (รายละเอียด

ตามเอกสารหนา 9 – 11) 

 

  2.10 การแนะแนวนักศึกษา ปการศึกษา 2564 

   ทางคณะฯ โดย อาจารย ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนทและทีมงานไดออกแนะแนวนักศึกษา

ใหม ปการศึกษา 2564 ขณะนี้มีนักศึกษามาสมัคร จํานวน  443  คน 

   โควตาเรียนดี  173  คน   

   รับตรงอิสนะ  115  คน 

   โควตาความสามารถพิเศษ  155  คน 

   ชําระคาสมัคร 283 คน  ผานการคัดเลือก 175 คน 

   ยืนยันสิทธิ์  4  คน (รายละเอียดตามเอกสารหนา 12 – 13) 

 

 3. การพัฒนาอาจารย 

  3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เพ่ิมข้ึน 4 คน) ไดแก 

   1. ดร.ประสิทธิ  คําพล   สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   2. ดร.ธีรศักดิ์  สุขสันติกมล  สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

   3. ดร.ทัศนพรรณ  ไพศาลนันทน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล (หลักสูตร

นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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   4. ดร.ธัญญาลักษณ   สังขแกว สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

  3.2 ตําแหนงทางวิชาการ – เพ่ิมข้ึน 5 คน ไดแก ระดับผูชวยศาสตราจารย 1 คน รอง

ศาสตราจารย 4 คน  

   1. ผศ.สุธิดา  บุตรแขก    สาขาวิชาทัศนศิลป  

   2. รศ.ดร.สริตา  บัวเขียว   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   3. รศ.ดร.กมลทิพย  พลบุตร   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

   4. รศ.ดร.พิมพระวี  โรจนรุงสัตย   สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม 

   5. รศ.ดร.ศุภณัฏฐ  ทรัพยนาวิน    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

  3.3 งานเกษียณอายุ – ผศ.สิริเพ็ญ  เอมละออง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดเกษียณอายุราชการ

และทางคณะไดจัดงานแสดงมุทิตาจิต  ในวันท่ี 28 กันยายน 2563 “พวกเรารักครูสมท่ีแสนดี” เวลา 18.00 น.    

ณ อาคาร 23 

 

  3.4 อาจารยท่ีปรึกษาดีเดน ปการศึกษา 2562 

   1. อาจารยท่ีปรึกษาระดับดีเดน  ไดแก 

    1. ดร.วรรณวิภา  มัธยมนันท     สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา 

    2. อาจารยตรีนุช  สุนทรวิภาต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

   2. อาจารยท่ีปรึกษาระดับดี  ไดแก 

    1. ดร.จุฬาพร  ศรีรังสรรค  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

    2. อาจารยจักรนิ  จันทนภุมมะ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 

  3.5 เกียรติบัตร “ขาราชการพลเรือนดีเดน ป 2562” 

   กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ไดพิจารณาให รศ.ดร.สริตา บัวเขียว 

ไดเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2562 

 

  3.6 ผูทําคณุประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2563 

   กระทรวงวัฒนธรรมไดพิจารณาคัดเลือกใหอาจารยแสนประเสริฐ  ปานเนียม อาจารย

ประจําสาขาวิชาภาษาไทย เปนผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
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ไดรับโลเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกรท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ 

ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

  3.7 แนะนําประธานสาขาวิชานาฏศิลปศึกษาใหม – อาจารยจิตสุภวัฒน  สําราญรัตน 

 4. ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ป 2563 

ท่ี วันท่ีตรวจ หลักสูตร 2560 2561 2562 2563 

1 3 ก.ย.63 1.ศิลปะและการออกแบบ 3.32 3.40 3.47 3.55 

2 4 ก.ย.63 2.นิติศาสตร 3.55 3.55 3.63 3.65 

3 9 ก.ย.63 3.ภาษาอังกฤษ 3.80 3.27 3.53 3.76 

4 10 ก.ย.63 4.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3.44 3.64 3.54 3.60 

5.รัฐประศาสนศาสตร 3.17 3.38 3.27 3.28 

6.ยุทธศาสตรฯ 3.69 3.23 3.58 3.80 

5 11 ก.ย.63 7.สังคมศึกษา 3.30 3.42 3.74 3.75 

8.ภาษาไทย 4.07 3.83 4.02 4.06 

9.อุตสาหกรรมทองเท่ียว (2 ภาษา) 3.36 3.17 3.45 3.51 

10.นาฏศิลปศึกษา 3.46 3.23 3.47 3.51 

6 15 ก.ย.63 11.ศิลปศึกษา 3.47 3.68 3.83 3.87 

7 16 ก.ย.63 12.ทองเท่ียวและการโรงแรม 3.11 3.39 3.41 3.55 

  13. อังกฤษธุรกิจ 3.33 3.45 3.59 3.64 

  14.บรรณารักษฯ 3.82 3.22 3.62 3.72 

8 18 ก.ย.63 15.ดนตรีศึกษา 3.46 3.23 3.47 3.49 
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9 20 ก.ย.63 16.ภาษาจีน 3.12 3.27 3.46 3.56 

10 25 ก.ย.63 17.พัฒนาชุมชน 3.17 3.54 3.61 3.65 

รวม 10 วัน 17 สาขา 3.43 3.41 3.58 3.64 

 * สาขาวิชาสังคมศึกษา ไดรับการพิจารณาเขาสู TQR* 

5. กิจกรรมเดนป 2563 – 2564 

 6.1 โครงการอุทยานสกุลชางเมืองเพชร – บริเวณหลังอาคาร 1 – สํานักวิทยบริการฯ 

 6.2 ศูนยขอมูลและศูนยการเรียนรูมรดกศิลปวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (Intangible  Cultural Iteritage 

National Learning Center) – สถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย 

 6.3 มูลนิธิบัวหลวง – จะมาแสดงนิทรรศการในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สถาบันชางเมืองเพชรและ

ศิลปะรวมสมัย 

 6.4 ชางเมืองเพชร จัดตั้งสมาคมชางเมืองเพชรบุรี 

 6.5 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเปนผูประกอบการ (รายละเอียดตามเอกสาร หนา  14) 

 6.6 การเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท สาขาวิชาการสอน ภาษาไทย และสาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 

 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  1/2563 

  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ครั้งท่ี  1/2563  ประชุมเม่ือวันพุธท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 2324 

(2323)  ฝายเลขานุการคณะฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารการ

ประชุม) 

 

  มติ ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ครั้งท่ี  1/2563  โดยไมมีการแกไข  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปรับปรุงหลักสูตร ป 2563 
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 งานเลขานุการ แจงเรื่องการปรับปรุงหลกัสูตรจากการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งท่ี 1/2563  วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ หอง

ประชุม 2324  ชั้น 2 อาคาร 23  ดังนี ้

 

ท่ี เรื่อง ผลการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 การปรับปรุงหลกัสตูร 8 หลักสูตร 

1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2. นิติศาสตร 

3. รัฐประศาสนศาสตร 

4. ศิลปะและการออกแบบ 

5. การพัฒนาชุมชน 

6. การทองเท่ียวและการโรงแรม 

7. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

8. บรรณารักษศาสตรและการ

จัดการสื่อดิจิทัล 

 

รอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิชาการ 

 

 

 

 

รอเขาคณะกรรมการบัณฑิต

วิทยาลัย 

รอเขาคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 

สาขาวิชาและฝายวิชาการ 

2 การรับการตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสาขา 

สืบเนื่องในวาระท่ี 1 , 5.2 ฝายวิชาการ 

3 การปรับปรุงเว็บไซตของคณะ ทุกสาขาไดทําคลิปต แนะนํา

สาขาทุกสาขา ดูไดจากเว็บไซต

คณะ 

สาขา/คุณนฤนาท ไมแกว 

  

จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทราบ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 

  1. วันท่ี  14  ตุลาคม 2563  - สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการประชุมนักศึกษาป 1 – 4  

เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษากับอาจารย 
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2. วันท่ี 17 ตุลาคม 2563  - สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงผลงานโครงการ 

“วิพิธทัศนาจตุรภาคสัมพันธ สานฝนวัฒนธรรม ณ หาดเจาสําราญ” เวลา 13.00 น. ณ หาดเจาสําราญ จังหวัด

เพชรบุรี 

 

3. วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 – พลเอกสุรินทร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย ขอเชิญรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีท่ีวัดเจริญศรีมณีผล (วัดใหมบางจาก) ตําบลบางจาก อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  เวลา 9.30 น. 

  

4. นิทรรศการมูลนิธิบัวหลวง  ดวยทางมูลนิธิบัวหลวงรวมกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 42 พุทธศักราช 2563 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 

เปนตนไป ณ ชั้น 1 สถาบันชางเมืองเพชรและศิลปะรวมสมัย 

 

5. วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 – การแสดงโขน ชุดสํามนักขาตรวจพลยกรบ โดย สาขาวิชา

นาฏศิลปศึกษา ณ หองประชุมพะนอมแกวกําเนิด  เวลา 16.00 น. 

 

6. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 – การแสดงผลงานรําเดี่ยว โดย สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา        

ณ หองประชุมวิทยาภิรมย 1 เวลา 8.30 – 16.30 น. 

 

7. วันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 – มูลนิธิพระราชกวี หรือ มพอ. รวมกับวัดเพชรพลี จังหวัด

เพชรบุรี จัดงาน “โลชิงชา วัดเพชรพลี” ณ วัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบุรี 

 

8. การแขงขันเดิน- ว่ิงการกุศล “เพชรบุรี-ราชภัฏมินิซุปเปอรฮาลฟมาราธอน 2020”          

– คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแขงขันวิ่ง ในวันท่ี 13 ธันวาคม 

2563 เพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา สนใจสมัครไดท่ีกองพัฒนานักศึกษา 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ประธาน ชี้แจง การใชงบประมาณ ป 2563 และงบประมาณ ป 2564 

 5.1  ผลการใชงบประมาณ ป 2563 และงบประมาณ ป 2564  

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับงบประมาณ ป 2563 จํานวน 6,346,031.92 บาท 
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  คณะฯ ไดดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับโดยแบงเปน 6 ยุทธศาสตร 30 โครงการ 50 

กิจกรรม ดําเนินการเบิกจายไป 5,483,381.88 บาท คงเหลือ 862,650.04 บาท เปอรเซ็นตการใช 86.41%  

  (มีการคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากสถานการณโควิด ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมได) 

  (รายละเอียดตามเอกสาร) 

  สวนกรอบโครงการและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ปงบประมาณ 2564 จะจัดสรรตาม 6 

ยุทธศาสตร จํานวน 17 โครงการ รายละเอียดตามเอกสาร) 
 

  มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบ 

 

 5.2 รายงานดานวิจัยและบริการวิชาการ 

  รองศาสตราจารย ดร.สริตา  บัวเขียว  รายงานดานการวิจัยและบริการวิชาการดังนี้ 

1. ดานการวิจัย 

  1.1 ทุนภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 2563 
   

ท่ี ชื่อนักวิจัย งานวิจัย งบประมาณ (บาท) 

1 อ. เขมา  แฉงฉายา  การศึกษาภูมิปญญาชางเขียนจิตรกรรมฝาผนัง 

สกุลชางเมืองเพชร สูการสรางสรรคศิลปะรวม

สมัย 

99,000 

2 อ. ปยวรรณ คุสินธ การพัฒนาระบบฐานขอมูลมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมงานชางฝมือดั้งเดิม: ชางทองสกุล

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

100,000 

3 อ. ดร.จุฬาพร  ศรีรังสรรค การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา

ตามแนวศาสตรพระราชาเพ่ือวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

150,000 

4 อ. จิณหจุฑา  สุวรรณคัมภีระ การสรางสรรคผลงานการแสดงชุดเพชรบุรีเมือง

ชางแหงสยาม  

600,000 
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   1.2 การอบรมเรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยใหไดทุน” วันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2563 ทําใหไดชุด

โครงการวิจัย โดยคณาจารยของคณะฯ ดังนี้ (คาดวาจะมีการสงเสนอขอทุนภายนอกตอไป) 
 

ท่ี ชื่อแผนงาน ผูวิจัย งบประมาณท่ีเสนอ

ขอ (โดยประมาณ) 

1 สกุลชางเมืองเพชร: กลไกการพัฒนา และเพ่ิมมูลคา

เศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง จังหวัดเพชรบุรี 

อ. จิณหจุฑา  สุวรรณคัมภีระ 2,500,000  บาท 

2 นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาสากล 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุนและภาษาเกาหลี) ของ

แรงงานไทยเพ่ือเสริมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก

ของศตวรรษท่ี 21 

รศ.ดร. กมลทิพย พลบุตร 2,200,000 บาท 

3 การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพวิถีไทยในยุค

New Normal สําหรับกลุมนักทองเท่ียว Long Stay 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจฐานราก ในจังหวัด

เพชรบุรี 

รศ.ดร. กมลทิพย พลบุตร 2,000,000 บาท 

4 การพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ

สําหรับยุวชนมัคคุเทศกโดยใชสาระทองถ่ินเพชรบุรี 

รศ.ดร.สริตา  บัวเขียว 500,000 บาท 

 

   1.3 ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 จะดําเนินงานโดยคณะกรรมการดานวิจัย

ท่ีไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีไวเรียบรอยแลว โดยมี อาจารยเสาวลักษณ วิบูรณกาล ผูชวยคณบดีเปนผู

ประสานงาน 

   1.4 การบริหารจัดการดานวิจัย  
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        คณะฯ ดําเนินงานตามแนวของมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินงานภายใตคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมดวยการบูรณาการศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณบดีเปน

คณะกรรมการและเปนผูเขารวมประชุม 

2. ดานบริการวิชาการ 

   2.1 ดานแผนงาน/โครงการ  

         ก) แผนโครงการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ 2564 

             ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน (ทุกแหง) 

 ที่ โครงการระดับหลักระดับมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมระดับคณะฯ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับ

รายไดชุมชนฐานราก (แกไขปญหาความ

ยากจน) 

 

 

คณะมนุษยฯ พื้นที่หนองหญาปลอง 

คณะวิทยาการฯ พื้นที ่ทายาง 

คณะวิศวฯ พื้นที่เขายอย 

คณะวิทยฯ พื้นทีแ่กงกระจาน 

คณะครุฯพื้นที่ ชะอํา 

คณะเทคโนฯเกษตร พื้นที่บานแหลม 

คณะเทคโนฯสารสนเทศ พื้นที่บานลาด 

คณะพยาบาลฯพื้นที่ เมือง 

สถาบันวิจยัฯพื้นที่เพชรบุรี + ประจวบฯ  

* โครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ 

* วจิัยเชิงพื้นที ่

คณะมนุษยฯ พื้นที่

หนองหญาปลอง 

 

ที่ โครงการระดับหลักระดับมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมระดับคณะฯ ผูรับผิดชอบ 

2 โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี 

ความเขาใจสิทธแิละหนาที่ของตนองและ

ผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1) สํานักงานโครงการยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่น 

2) กองพัฒนานักศึกษา 

  

3 โครงการผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น (OTOP) คณะวิทยาการจัดการ   

4 โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด 1) สํานักงานอธิการบดี 

2) คณะเทคโนฯสารสนเทศ 
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3) สํานักวิทยบริการฯ 

5 โครงการเสริมสรางสมรรถนะภาคีเครือขาย

การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตําบล 

1) สํานักงานโครงการยุทธศาสตรการ

พัฒนาทองถิ่น 

2) สถาบันวจิัยฯ 

  

6 โครงการพัฒนาความรูทักษะดาน

ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21ฯ 

1) ศูนยภาษาฯ 

2) คณะมนุษยฯ 

3) สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

4) ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู 

  

 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู   

ที่ โครงการระดับหลักระดับมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมระดับคณะฯ ผูรับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษที่ 21ฯ 

1) ศูนยภาษาฯ 

2) คณะมนุษยฯ 

3) สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

4) ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู 

  

7 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน

การเขียนและการวิเคราะหของนักเรียนในระดับการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) คณะครุฯ 

2) ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู 

3) คณะมนุษยฯ 

  

 1) โครงการหองสมุดและหองเด็กเล็กโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน 

1) คณะครุฯ 

2) สํานักวิทยบริการฯ 

3) สํานักงานโครงการยุทธศาสตรฯ 

  

 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการ

คิดวิเคราะห 1 โรงเรียน 1 สาขาวิชา 

1) ศูนยพัฒนาวิชาชีพครู 

2) คณะครุฯ 
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3) คณะวิทยฯ 

4) คณะมนุษยฯ 

8 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกไขปญหาขาด

แคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

1) งานส่ือสารองคกร 

2) คณะมนุษยฯ 

3) คณะวิทยฯ 

4) คณะครุฯ 

  

 

      ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทองถ่ิน  (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) 

 

ที่ โครงการระดับหลักระดับมหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมระดับคณะฯ ผูรับผิดชอบ 

9 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย    

 1) ศูนยเรียนรูการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาวิทยาลัยราภฏัเพชรบรีุ 

คณะเทคโนฯเกษตร   

 2) ศูนยสุขภาพเด็กเล็กและผูสูงอาย ุ คณะพยาบาลฯ & คณะครุฯ   

 3) การพัฒนาพลังงานชุมชนตแบบดานพลังงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

คณะวิศวฯ   

 4) การพัฒนาคุณภาพอาหารและการทองเที่ยว

จังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯสูระดับสากล 

คณะวิทยฯ 

คณะมนุษย 

  

 5) - มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธและการ

แสดงนานาชาติคร้ังที่ 10  

   - โครงการอุทยานสกุลชางเมืองเพชร 

8 คณะ + สํานักศูนยศาสตรฯ + 

สถาบันวิจยัฯ 

  

 6) โครงการพัฒนาสินคาเกษตรอินทรียสูการคาเชิง

พาณิชยและยกระดับ 

สํานักศูนยศาสตรฯ   

 7) ระบบบริหารจัดการสํานกังานโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นตามศาสตรพระราชา 

สํานักศูนยศาสตรฯ   
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            ข) ดานแผนโครงการ ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ 2564 

                โครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ & โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดชุมชนฐานราก  

 

 

 

 

            1) ใชทองเท่ียวเปนแกนกลาง โดยใชจุดเดนของชุมชนเปนฐาน ดังนี้ 
            

                                 
 

                      

 
 

             2) แนวคิดในการบริหารจัดการจะใช Model ท่ีเรียกวา “ระบบสุริยะจักรวาล”  หรือ  

“Solar System Model”  

                            
 

 

การ

ท่องเท่ียว

ทอผา้

เก็บผกัจกัสาน

จกัสาน

เก็บผกั

ทอผา้

กรอบแนวคิดและเปาหมายของการดําเนินโครงการในปงบประมาณ 2564 

คณะมนุษยฯ มรภ. เพชรบุรี + อําเภอหนองหญาลอง + ภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน 

Solar System Model 
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“Solar System Model” หมายถึงการดําเนินงานใน 2 แนวทาง ไดแก การหมุนรอบตัวเอง และการหมุนรอบ

ศูนยกลาง ภายใตหลักการ “ทอผา เก็บผา จักสาน” โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 การหมุนรอบตัวเอง หมายถึง การทําใหแตละฐานคือ ทอผา เก็บผา จักสาน ดําเนินกิจกรรม 

ท่ีสามารถเลี้ยงตนเองได ดังเชน  

  - ทอผา: สรางเครือขาย ขยายออกไป เชน ผาทอกะเหรี่ยง บานพุพลู หรือท่ีหวยเกษม หรือท่ีบาน

รางจิก อําเภอชะอํา เพ่ือรวมกันทํางาน มุงเนนใหมีผลิตภัณฑ ท่ีสามารถตอบสนองกลุมลูกคาไดหลากหลายกลุม 

สามารถสรางรายไดเสริมหรือรายไดหลัก อยางยั่งยืน 

  - เก็บผัก: สรางเครือขายรวมกลุมในการทํางานรวมกัน มีการบริหารจัดการท่ีสามารถสรางรายได

อยางเปนระบบ เชน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป สรางจุดเดนของสินคา ไดแก ผักปลอดสาร หรือ

เกษตรอินทรีย หรือ เกษตรกรรมตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  - จักสาน: เนนการสรางรายไดในระดับพ้ืนฐาน และระดับสากล โดยเนนใหผลงานมีคุณภาพ

ระดับสูง ละเอียดประณีต มีการออกแบบชิ้นงานท่ีสามารถเขาสูตลาดสากล โดยจะดําเนินงานภายใตความรวมมือ

กับศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ  

2.2 การหมุนรอบศูนยกลาง หมายถึง การเปนฐานหนึ่งของการทองเท่ียว ดังนั้นตองมีการ 

บริหารจัดการในฐานะตนเองเปนแหลงทองเท่ียว ตองมีกิจกรรม หรือสิ่งตางๆ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียว โดยดําเนิน

อยางนอยภายใต 3 กรอบ คือ สถานท่ี   กิจกรรม   จําหนายสินคา   ดังเชน 

 2.2.1 ทอผา  

ดานสถานท่ี: ศูนยทอผาบานสามเรือน และเครือขาย  

  ดานกิจกรรม: DIY ทําของท่ีระลึก   หรือ ทอผา   แลวนักทองเท่ียวนําผลงานกลับไป 

โดยการทอผาจะเปนจุดหลักของการทองเท่ียว คือเท่ียวแตเรื่องผาทออยางเดียว  หรือจะเปนจุดยอยของการ

ทองเท่ียวอ่ืนๆดวยก็ได 

  ดานจัดจําหนาย: ตองใหมีการซ้ือ-ขาย เกิดข้ึน ตองมีผลิตภัณฑหลากหลายรูปแบบและ

หลากหลายราคา 

2.2.2 เก็บผัก 

ดานสถานท่ี: กําหนดแหลงทองเท่ียว และเครือขาย  
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  ดานกิจกรรม: เก็บผักเอง ทําอาหาร เปนตน จะเปนจุดหลักของการทองเท่ียว หรือจะ

เปนจุดยอยของการทองเท่ียวอ่ืนๆดวยก็ได 

  ดานจัดจําหนาย : ตองใหมีการซ้ือ-ขาย เกิดข้ึน ขายผลิตภัณฑสด และผลิตภัณฑแปรรูป  

สินคาตองไดมาตรฐานดานความสะอาด  ปลอดภัย มี package ท่ีเหมาะสม 

2.2.3 จักสาน 

ดานสถานท่ี: กําหนดแหลงทองเท่ียว และเครือขาย  

  ดานกิจกรรม: มีการออกแบบกิจกรรมอ่ืนรวมกับกิจกรรมจักสาน ไดแกการทองเท่ียวท่ี

เก่ียวเนื่องกับงานจักสาน เชน เท่ียวชมปาไม  เท่ียวชมแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ  ไดแก ข้ึนเขากระทิง   

ทองเท่ียวปาไผ ชมน้ําตกแมกระดังงา เข่ือนแมประจันต  โดยอาจจะมีการปนจักรยาน มีการเท่ียวชมศูนยกะเหรี่ยง

ศึกษา ท่ีโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต เพ่ือชมอุปกรณจักสานท่ีใชในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง หรือเท่ียว

ชมชุมชนท่ียังมีวิถีชีวิตท่ียังผูกพันกับงานจักสาน  และใหมีกิจกรรมจักสานใหกับนักทองเท่ียว เปนตน   จักสานจะ

เปนจุดหลักของการทองเท่ียว หรือจะเปนจุดยอยของการทองเท่ียวท่ีอ่ืนๆดวยก็ได 

  ดานจัดจําหนาย: ตองใหมีการซ้ือ-ขาย เกิดข้ึน ขายผลิตภัณฑท่ีนักทองเท่ียวสามารถทํา

ไดเอง  และท่ีเตรียมไวจําหนาย 

3) เปาหมายของการดําเนินงาน 

  3.1 ดานรายได ชุมชนสามารถสรางรายได เพ่ิมข้ึน 

      3.1 ดานการเกษตร สามารถบริหารจัดการใหมีผักขายอยางตอเนื่อง 

  3.2 ดานผาทอ สามารถผลิตสินคาและ ซ้ือ-ขาย ผานระบบ online ท่ีเขมแข็ง 

  3.3 ดานจักสาน มีการพัฒนาผลงานท่ีสามารถสูตลาดสากล 

  3.4 โครงการท้ังหมดสามารถสงเสริมและยกระดับชุมชนในอําเภอหนองหญาปลอง ใหเปนแหลง

ทองเท่ียวทองถ่ินในระดับชาติ และสากลตอไป 

2.2 ดานการเตรียมการดําเนินโครงการ 

 วันท่ี 28 กันยายน 2563 คณบดีและคณะทํางานบริการวิชาการ ลงพ้ืนท่ี ณ ท่ีวาการอําเภอหนองหญา

ปลอง ประชุมรวมกับนายอําเภอและหัวหนาฝายตางๆ รวมท้ัง ผูใหญบาน กํานัน ผูแทนชุมชนจากกลุมตาง ๆ รับ

ฟงขอมูลเพ่ือนํามาประมวลวางแผนการดําเนินโครงการ 

 วันท่ี 2 ตุลาคม 2563 คณะฯ โดยคณะทํางานบริการวิชาการ นําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการดาน

พัฒนาทองถ่ินพ้ืนท่ีหนองหญาปลอง โดยเปนการประชุมรวมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  



21 
 

ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอทุกอําเภอ 

2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

      วันท่ี 10-11 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือการดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมริเวอรตั้น อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บุคลากร

ท่ีเขารวมกิจกรรมประกอบดวย รศ.ดร.สริตา บัวเขียว อ.รุงอรุณ ปยะฤทธิ์  อ.เสาวลักษณ วิบูรณกาล  อ.ดรุณี 

ทิพยปลูก  อ.วาท่ี ร.ต.วรรณีศา สีฟา อ.ศิริวัฒน  ขําเกิด และคณบดี  ผูกํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการ

ทํางาน 

2.4 ดานประกันคุณภาพการศึกษา : โดยจะประสานงานขอเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ จากคณาจารย 

 โดย อ. ดร. พรเพ็ญ จุไรยานนท  

  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

 5.3  รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement) ปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จากผลการประเมินรอบปการศึกษา 2562)  

  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เม่ือ

วันท่ี 3 – 25 กันยายน 2563 จํานวน 17 หลักสูตร 

  ทุกหลักสูตร (17 หลักสูตร) ผานการประเมินระดับดี คาเฉลี่ย 3.64 ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาปท่ีแลว 

โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะและทางหลักสูตรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร 

 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

 5.4 รายงานตนทุนผลผลิตตอหนวยระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

  - ตนทุนตอหลักสูตร   

  - การวิเคราะหความคุมคาหลักสูตร   
 

  หัวหนาสํานักงานคณะ  รายงานตนทุนตอหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี 15 

สาขา และบัณฑิตศึกษา 2 สาขา รวม 17 สาขา คิดเปน 

  ตนทุนตอหนวย (คน)   613,214.01  บาท 
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  ตนทุนตอหนวย (FTES)  781,275.50 บาท 

  (รายละเอียดตามเอกสาร) 
 

  และรายงานการวิเคราะหความคุมคาหลักสูตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 สาขา) 

  ตนทุนคงท่ี   67,727,422.04 บาท 

  ตนทุนแปรผัน  3,770,090.95  บาท 

  ตนทุนรวม  71,497,512.99  บาท 

  (รายละเอียดตามเอกสาร)  

 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

5.5 การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 ดวยมีคณาจารยของคณะ ไดขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน ไดแก 

 1. ดร.กรกมล  ธนะโรจนรุงเรือง  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน ทําเอกสารเสนอ

ดังนี้ 

  - ตํารา เรื่อง สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว 1 เลม 

  - เอกสารประกอบการสอน  เรือ่ง การแปลภาษาจีนเบื้องตน 

  - วิจัย 2 เรื่อง 1. การพัฒนาคูมือทองเท่ียวงานสกุลชางเมืองเพชรฉบับจีน-อังกฤษ-ไทย 

          2. แอพพลิเคชั่นมรดกเมืองพริบพลีฉบับจีน-อังกฤษ-ไทย 

 

 2. อาจารยจิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา ทํา

เอกสารเสนอดังนี้ 

 

  - วิจัย 2 เรื่อง 1. การพัฒนาทารําปุราณคติจากงานศิลปกรรมปูนปนโบราณสถานทุงเศรษฐี 

              อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

          2. การสรางสรรคการแสดงนาฏยศิลปไทยจากงานประติมากรรมปูนปนใน 

                                          โบราณสถานทุงเศรษฐี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การปฏิบัตินาฏศิลปไทย 1 

 

 ทางคณะฯ  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ตามแบบ ก.พ.ว.01) รายละเอียดตาม

เอกสาร 
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 มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืน ๆ 

 หลังจากท่ีประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถวนแลวและไมมีผูใดเสนอเรื่อง

ตอท่ีประชุม หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพ่ิมเติม ประธานกลาวขอบคุณผูมาประชุมทุกทาน และปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 

                         (นางสินีนาฎ  มูลสอาด) 

                          ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

              (ดร.กชพรรณ  ลัภโนปกรณ) 

               ผูตรวจรายงานการประชุม 

          

 
 

 

 

 

 


