
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่  3/2563 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์   เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดี ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม ตัวแทนรองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3.   อาจารย์กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร      ตัวแทนประธานสาขาวิชา กรรมการ 
4.   อาจารย์กรกรต    เจริญผล ตัวแทนอาจารย์ประจ าคณะ กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ปราโมทย์    ตงฉิน  ตัวแทนอาจารย์ประจ าคณะ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย   เย็นเปรม ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8.   ดร.เสน่ห ์ ค าแพง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
9.  นางวไลลักษณ์ เพชรมุณี  เลขานุการ 
10. นางภาสิกา แจ่มจ ารัส  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.45  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 รายงานการด าเนินโครงการปี 2563 บางโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ยกเลิก ซึ่งอยู่
ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ไม่สามารถด าเนินโครงการได้  ทางมหาวิทยาลัยได้ขอคืนงบประมาณกลับคืนสู่
ส่วนกลาง และได้ด าเนินการจัดโครงการพิเศษขึ้นมาทดแทนโครงการเดิม ซึ่งรายงานโครงการอาจารย์สามารถ
สแกนได้จาก QR Code ตามเอกสารแนบ 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยัง
ไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ซ่ึงเดิมจะมี 6 ยทุธศาสตร์ 
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   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว ทางคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเสนอโครงการเข้าไปได้ เนื่องจากเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รับผิดชอบด้านอาหารเนื่องจากมีหลักสูตรที่โดดเด่นทางด้ านอาหาร  ส่วนการท่องเที่ยว        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบเนื่องจากมีหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ทางมหาวิทยาลัยเน้นให้งบประมาณลงสู่นักศึ กษา
ประมาณ 70%  ลงสู่อาจารย์ 20% และบุคลากร 10% เป็นงบ Function (งบภารกิจหลัก) 1,214,600 บาท  ซึ่ง
ถูกแบ่งโดยกองนโยบายและแผน เช่น งบค่าบ ารุงรักษาอาคาร ลิฟต์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ประปา อุปกรณ์ในส านักงาน  หมวดการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจัดสรรท่านละ 5,0 00 บาท หมวดการ         
ไปราชการ วัสดุฝึกของนักศึกษา การบริหารจุดเน้นของคณะ และการประกันคุณภาพการศึกษามอบให้           
คุณณภาลักษณ์ ทองมา เป็นผู้จัดท าโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู มอบประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ เป็นผู้จัดท าโครงการ  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ระบุ
ชัดเจน 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1 คณะ 1 ต าบล 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  ส าหรับการเขียนโครงการของบประมาณปี 2564  จะแตกต่างไปจากปีงบประมาณ 2563 คือ       
การแตกตัวคูณให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของพัสดุ 
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 90 ตัว 
เป็นเครื่องประมวลผลแบบที่ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนสเปคและส่งให้มหาวิทยาลัยในวันที่ 11 กันยายน 
2563 ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่จะน ามาเปลี่ยนจากเครื่องเก่าที่มีอยู่ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมใน
การเรียนการสอน และสามารถที่จะใช้พัฒนาปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียให้พร้อมใช้งาน 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.6 การปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (พ.ศ. 2564)  
   เดิม หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (พ.ศ. 2559) มี 3 แขนง  
    แขนง  วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
    แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย 
    แขนง  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส านักงาน  
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   เป็น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (พ.ศ. 2564) มี 2 แขนง  
    แขนง  เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย Web Technology and Multimedia 
    แขนง  เทคโนโลยีส านักงานดิจิทัล Digital Office Technology  
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการส่งหลักสูตรปรับปรุงเข้าสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จ านวน 2 หลักสูตร คือ 
   1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   2) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าลังด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 1.8  ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับลดเครดิตกิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อการเรียนการสอน 
   มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  2/2563 เมื่อ               
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562  โดยไมม่ีข้อแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 ประธานน าเสนอ เรื่อง การด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ
ตามฟังก์ชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรมา 1,189,000 บาท ประกอบไปด้วย งบรายได้ และ         
งบแผ่นดิน  
   กิจกรรมที่ 1 งานแนะแนวการศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร  80,000 บาท 
   กิจกรรมที่   2  ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  20,000 บาท 
     ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่  42,000 บาท 
   กิจกรรมที่ 3 การบริหารงานของหน่วยงานกลางเพ่ือจัดซื้อวัสดุ  78,000 บาท 
     (เช่น หมึก กระดาษ อุปกรณ์ส านักงาน แก้วน้ า) 
   กิจกรรมที่ 4 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  100,000 บาท 
   กิจกรรมที่ 5 ด้านการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอน 250,000  บาท 
   กิจกรรมที่ 6 งานประกันคุณภาพการศึกษา  100,000 บาท 
   กิจกรรมที่ 7 การไปราชการ นิเทศศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  100,600 บาท 
   กิจกรรมที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  200,000 บาท  
     (ลิฟต์ อาคารรั่ว หลังคารั่ว เครื่องสูบน้ าเสีย)    
   กิจกรรมที่ 9 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษา 43,400 บาท 
     (มาจากจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนล่าสุด 434 คน ให้หัวละ 100 บาท ให้ทาง 
     สาขาวิชาช่วยส ารวจว่านักศึกษาต้องอะไร เช่น แฟลชไดร์ฟ หูฟัง เมาส์ เป็นต้น 
     ให้ทางสาขาวิชาส ารวจและท าการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกัน) 
   กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาบุคลากรของคณะ  175,000 บาท 
     (ท้ังหมด 35 คนๆ ละ 5,000 บาท) 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 5.2 ประธานน าเสนอ เรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
   1) โครงการจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts 
    ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ Internship Certificate กับมหาวิทยาลัยตามความ 
    ร่วมมือในไตหวัน ประธานมอบอาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
   7) โครงการพัฒนาปรับปรุงบริหารหลักสูตรการศึกษาที่มุ่ งผลลัพธ์ (Outcome-based 
education (OBE) และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
   8) โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานวิชาการของนักศึกษาด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
    ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสื่อและ/หรือเอกสารประกอบการสอนทั้งแบบออนไลน์และ/หรือ      
ออฟไฟล์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning quality และสอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 
    ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละจ านวนรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน 
    ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ ประธานมอบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดท าโครงการ 
  9) โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการภาวะผู้น า 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการสุขภาวะ 
   ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนรางวัลจากการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
   ประธานมอบอาจารย์กรกรต  เจริญผล ด าเนินการจัดท าโครงการ 
  10) โครงการระบบคลังหน่วยกิตเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย (Credit bank) 
   ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญา บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
ที่เปิดการเรียนการสอนเพ่ือเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต 
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละจ านวนศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิตแล้วน าไป
พัฒนาอาชีพ (Upskill/Reskill) 
   ประธานมอบอาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
  11) โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จการรับนักศึกษาแรกเข้าที่ ลงทะเบียนเรียนตามแผนการรับ
นักศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ระบบฐานข้อมูลการรับนักศึกษา 
   ประธานมอบอาจารย์เกรียงไกร  จริยะปัญญา ด าเนินการจัดท าโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
  12) โครงการยกระดับการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพ่ือการรับรองปริญญา 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละจ านวนรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ  Blended Learning Quality 
และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยถูกก าหนดไว้ใน มคอ. 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละและ/หรือเอกสารประกอบการสอนทั้งแบบออนไลน์/หรือออฟไลน์ที่ได้
มาตราฐานสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning Quality และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
โดย 
   ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนแบบ  Blended Learning Quality และ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ถูกวัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทางการศึกษาและถูกก าหนดไว้ใน มคอ.3 
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
ต่อจ านวนรายวิชาทีเปิดสอนของหลักสูตร โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 
   ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความร่วมมือกิจกรรมการเรียนรู้กับสถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตร โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 
   ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อภาคเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
   ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือและด าเนินการตามแผนความร่วมมือเพ่ือเป็นพ้ืนที่ใน
การปฏิบัติการสอนตลอดหลักสูตรต่อหนึ่งหลักสูตร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนผลงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 1 ชิ้น 
   ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 
   ตัวชี้วัดที่ 10 จ านวนห้องการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ต่อจ านวนสาขาการศึกษา
ทั้งหมด 
   ตัวชี้วัดที่ 11 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนของหลักสูตร 
   ตัวชี้วัดที่ 12 จ านวนผลงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น ต ารา หนังสือ 
งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้น มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่าง
น้อย 3 รายงานภายใน 5 ปี ย้อนหลัง 
   ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละมีประสบการณ์การสอนการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 1 ปีต่อ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรสาขาการศึกษา  
   ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบฐานข้อมูลมาตรตฐานวิชาชีพครู 
   ตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนห้องการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ต่อจ านวนสาขาการศึกษา
ทั้งหมด 
   ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
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  13) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรราชภัฏ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ผลสัมฤทธิ์การประเมินสมรรถนะนักศึกษาจ าแนกเป็นรายชั้นปี 
   ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการสอบผ่านสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดิจิทัล วิชาชีพครู 
วิชาเอก วิธีการสอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
   ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละจ านวนรางวัลการแข่งขันทักษะด้านวิชาการระดับชาติและหรือระดับ
นานาชาติต่อจ านวนกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน 
   ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและมีเอกสารรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
   ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
  14) โครงการยกระดับศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนต้นแบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละครูพ่ีเลี้ยงหรือครูประจ าการในโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้วย
กระบวนการ PLC 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับ
ศักยภาพโรงเรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ 
   ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นทั้งแบบ Online/Offline เพ่ือพัฒนาครูและหรือนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่าย 
   ประธานมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  คอนจอหอ  ด าเนินการจัดท าโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการบูรณาการที่ได้จากนักวิจัยที่ผ่านการ
พัฒนา 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการรปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย 
   ประธานมอบอาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ ด าเนินการจัดท าโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาท้องถิ่น 
  21) คณะ 1 อ าเภอ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก) 
   ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไข เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 100 ครัวเรือนต่อจังหวัด 
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   ตัวชี้วัดที่ 2 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถยกระดับรายได้ครัวเรือนพ้นเกณฑ์ความ
ยากจน (38,500 บาท : คน : ปี) 
   ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานรากต่อจ านวนนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
   ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
   ตัวชี้วัดที่ 5 บูรณาการงานวิจัย 8 เรื่อง (คณะละ 1 เรื่อง) 
   ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของรายได้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น  
   ประธานมอบอาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ ด าเนินการจัดท าโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  37) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงานค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกหน่วยงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีข้ึนไป ทุกหลักสูตร 
   ประธานมอบนางสาวณภาลักษณ ์ทองมา ด าเนินการจัดท าโครงการ 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  บัวสาม น าเสนอ หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  สรุปผลคะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของแต่ละ
สาขาวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์    คะแนน  3.56 ระดับด ี
         2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    คะแนน  3.36 ระดับด ี
  3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ คะแนน  3.08 ระดับด ี
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
  4. สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)     คะแนน  3.54 ระดับด ี
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      หลักสูตรได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
(จากผลการประเมิน รอบปีการศึกษา 2562) มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แต่ละสาขาวิชา (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) เสนอเพ่ือพิจารณา ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งในที่ประชุม 
 ไม่มี  
 
 เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 
 

                                
      (นางวไลลักษณ์  เพชรมุณี)                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ ) 
      ผู้จัดท ารายงานการประชุม                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


