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รายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที ่2/2561 
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00. น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้อง meeting room ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา 
------------------------------- 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์วิสิฐ    ธัญญะวัน     ประธานที่ประชุม 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.พิษณุ    บุญนิยม     กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา   ชะอุ่มผล    กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์   เจริญสุวรรณ    กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 

7. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์   ตุ้มมี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. อาจารย์จิรพงค์     พวงมาลัย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายชัยเดช    ขัตติยะ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวผดุงพร     พันธ์พืช     ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด กรรมการ  

 
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น. 

รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และกล่าวเปิดการ
ประชุม 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน ได้รับหมอบหมายจากประธานคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นประธานที่ประชุมแทน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การนัดหมาย
ประธานโปรแกรม รองคณบดี คณบดี ประชุมหลักสูตรทุกหลักสูตรในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561          
เวลา 15.00 น. โดยมีประเด็นดังนี้ 

1. ชี้แจงปฏิทินการรับสมัครศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 
2562 

2. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. การกรอกข้อมูลในระบบ CHE Curriculum Online : CHECO 
4. การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร เรื่อง ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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วาระท่ี 2         เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
ตามที่ ได้มี การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                                                             

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารเรียนเรียนและอ านวยการ 
นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารเรียนเรียนและอ านวยการ 
 
 

วาระท่ี 3         เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

วาระท่ี 4         เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

เพ่ือให้การพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงขอเสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรดังนี้ 

1. กลุ่มพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ท่าน 
2. กลุ่มพิจารณาเอกสารที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย อย่างน้อย 2 ท่าน 
3. กลุ่มตรวจสอบรูปแบบประกอบด้วย 

3.1 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 1 ท่าน 

3.2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจ าคณะที่หลักสูตรต้องการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรนั้นสังกัด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ 

4.2 พิจารณากลไกการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอกลไกการ
พัฒนาหลักสูตร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ปรับแก้ไขมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าหลักสูตร
ใหม่/ปรับปรุง 

4.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในรูปแบบ
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง 
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
4.4 พิจารณาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ปรับแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนว
ปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 
วาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
 

ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 
 
 
 

 
 

                                                                           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา) 
                                                                              กรรมการและเลขานุการ 

                                                                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 
                                                                           (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน) 

                                                                             รองประธานกรรมการ 
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


