
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

- ๑ – 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๓ / ๒๕๖๒ 

วันพฤหสับดีที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
-------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานที่ประชุม 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  รองศาสตราจารย์บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชยั  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๘.  อาจารย์ ดร.สภุาพร  พงศ์ภิญโญโอกาส   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๙.  รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๐.  อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑.  อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  บัวเทศ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๔.  รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก                        อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
  ๘.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๙.  นายอนุสรรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์    ประจ างานเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

- ๒ – 
 
๓.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจ างานเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 

ด้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งว่า รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุมติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ดังนั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗   ในข้อ ๗  ก าหนดว่า “ ในกรณีที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อุปนากยกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานที่ประชุม และใน
กรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยไม่มาประชุม ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มา
ประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม”   

ในการประชุมครั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่มาประชุม        
ที่ประชุมจึงได้ด าเนินการเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการสภามหาวิทาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ประชุม 

ตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้ขออนุญาตให้ ประธานที่ประชุม ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าว
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน ๑ ราย 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา  หวาจ้อย  ในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีเรื่อง
แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๒ “กาสะลองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ  ในปีนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ได้รับการมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วยการจัดการแข่งขัน  ๑๕ ชนิดกีฬา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันฯ จ านวน ๒๐๐ คน   
    
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ 
 

ความเป็นมา  
ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๙  อาคารส านักงานอธิการบดี 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
- ๕ - 

 
๕.๖  การพิจารณา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 

ความเป็นมา   
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี  
ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศนี้      
โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร เรื่องระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร   มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเพื่อพิจารณาโดยรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  โดยเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ตามที่เสนอ 
และให้แก้ไข ดังนี้ 

๑. ให้ปรับแก้ไข ชื่อรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ  ในหน้า๑๒- ๑๔  ให้ตรงกับ ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา ในหน้าที่ ๔๓ –๕๔  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ตรงกัน  

๒.  ให้ปรับแก้ไขค าผิด ในหัวข้อ ๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ  ในหน้าที่ ๒๓ – ๒๔  ในช่องต าแหน่ง 
ทางวิชาการโดยให้ถูกต้อง 
  

ฯลฯ 
 
 

  ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐  น. 
 
  

 
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                         (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๒  วันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 

 
ความเป็นมา 

  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน  ๒๕๖๑ นั้น ที่ประชุมได้มีมติการแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และมี
ข้อซักถามเกี่ยวกับคุณวุฒิของผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีข้อมูลว่า
มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก นั้น ส านักงาน ก.พ. ไม่รับรอง  มหาวิทยาลัย  จึงได้กลับทบทวน
คุณสมบัติอีกครั้ง เพื่อให้มีคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ในข้อ ๕ (๓)  ตามที่สภาได้เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  
ความคุ้นเคย และในมหาวิทยาลัยจะได้น าเสนอให้สภาพิจารณากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการแทน ใน
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


