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รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

ณ  ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
-------------------------- 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  ประธานที่ประชุม 
2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ   ธัญญะวัน  รองประธาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.พิษณุ   บุญนิยม   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล  กรรมการ 
6. อาจารย์กนกวรรณ   เขียววัน   กรรมการ 
7. อาจารย์พลอยพรรณ   สอนสุวิทย์  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
9. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์   ตุ้มมี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. อาจารย์จิรพงค์      พวงมาลัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายชัยเดช    ขัตติยะ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวผดุงพร    พันธ์พืช   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ลาประชุม 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด กรรมการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานที่
ประชุมได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และกล่าวเปิดการประชุม 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสอบถามสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีความพร้อม
ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศฮังการี ในปีการศึกษา 2562 ให้แจ้งความจ านงไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยระบุสาขาวิชา และภาษาที่ใช้จัดการเรียน
การสอน 

2. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้แจ้งเรื่องการพัฒนาหลักสูตรครู 
4 ปี แล้วเสร็จหลัง TCAS รอบท่ี 1 
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วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ  ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 ภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสนอแนะให้จัดท าสรุปภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการเป็นรอบ 1 ปี เพ่ือใช้

ในการพิจารณาจ้างบุคลากร 
 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยปรับแก้ไข ดังนี้ 
1. ตัดค าว่า “ราชภัฏก าแพงเพชร” ในการให้ความหมายของ “คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตร” 
2. ปรับการเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อ 7 (1) 
3. ปรับการเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อ 8 (1) (2) ก. และ ข. 
4. ตัดค าว่า “และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจประกาศหรือค าสั่งโดยค าแนะน าของสภาวิชาการ”  

 

5.2  พิจารณาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร         
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอทรอนิกส์
อัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหม ่
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5.3  พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร  

5.3.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

5.3.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5.3.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

5.3.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 

5.3.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

5.4  พิจารณาให้ความเห็นในการขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  ไม่มี 
  
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 
 

 
 

(นายจิรพงค์  พวงมาลัย) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน) 
รองประธานกรรมการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


