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รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๑ /2563  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๑๑ / ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

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

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                   ประธาน 
๒.  รศ.ดร.สมบัต ิ นพรัก       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            กรรมการ 
๓.  รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                    กรรมการ 
๔.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๕.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๖.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๗.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๘.  ผศ. (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๙.  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๑๐.  ผศ.ชัชชัย  พวกดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547              กรรมการ 
 
๑๑.  ผศ.ปรชัญา  ชะอุ่มผล           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547             กรรมการ 
๑๒.  ผศ. ดร.ชาลี  ตระกูล         กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547                       กรรมการ 
๑๓.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ           ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           กรรมการ 

 
๑๔.  ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิติ       กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๕.  ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน         กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๖.  ผศ. ดร.เทพ เกื้อทวีกุล      กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ     
๑๗.  รศ.วสิิฐ  ธัญญะวัน             รองอธิการบดี               เลขานุการ   
                      
* ล าดับที่ ๑-๒ และล าดับที่ ๔-๙ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  Microsoft Teams 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๒.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๓.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๕.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547    กรรมการ 
๖.  อ.ยุทธนา  พันธุ์มี   กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานเลขานุการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์  ประจ างานเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๑๐  น. 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม แจ้งว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Teams  จึงขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายงานตัวเข้าร่วมการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๗ ท่าน  ดังนี้    

๑. รศ. ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร          ประธาน 
๒. รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก     อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร               กรรมการ 
๓.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๔.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ   
๕.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 

    ๖.  ผศ. (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
  ๗.  นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ                  
     

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ตรวจสอบ 
เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

ในระเบียบวาระนี้  นายกสภามหาวิทยาลัย  มอบหมายให้อธิการบดี เป็นผู้แจ้งเรื่องต่างๆ  
ให้ที่ประชุมทราบ   
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  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ๑ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา 
และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
  ๒. ส าเนาหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๘๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

 
ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ  ในมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามท่ีเสนอ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๕.๘ – ๕.๒๑        
ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักสูตร โดยขออนุญาตถอนระเบียบวาระที่ ๕.๑๕  การพิจารณา (ร่าง)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  ออก และเลื่อนวาระอ่ืนๆ ขึ้นมา
ตามล าดับ   
 
  ที่ประชุมอนุญาต 
   
  ในระเบียบวาระที่ ๕.๘  การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับปี พ.ศ. 2564)  ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการ  เป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 

๕.๘   การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2564) 
 

ความเป็นมา  
ตามที่  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๕๙  ที่ผ่านมา เพ่ือให้การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทุกๆ รอบ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
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พ.ศ.๒๕๖๓  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการด าเนินการ ดังนี้   
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  ประธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  วูวงศ์    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี   กรรมการ 
 
และมีคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นตัวแทนแต่ละคณะ ร่วมเป็นคณะท างานในการ 

ด าเนินการหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  
มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (ฉบับปี พ.ศ. 2564) โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม) 
 
  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  ประธานคณะกรรมการ พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)  มีประเด็นน าเสนอเพ่ิมเติมส าหรับ
รายละเอียดของการด าเนินการดังนี้ 

การพัฒนาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักสูตรแบบบูรณา 
การศาสตร์ มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรี ยน มีรายวิชาที่เชื่อมโยง
สาระความรู้ที่เป็นวิทยาการความก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง ที่ต้องครอบคลุม 3 ด้าน คือ  
การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ คุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น 
มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21         
มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง
ยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการเปลี่ยนมุมมองการจัดการศึกษาโดยเน้นการจัดการเรียนรู้เนื้อหาเชิง
บูรณาการ และการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้บัณฑิตมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

  
ทั้งนี้ เมื่อ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว   

ทางมหาวิทยาลัย จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดผู้สอน จัดท าคู่มือ จัดท าเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้ผู้สอน
ได้ท างานเป็นทีม 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี  
(ฉบับปี พ.ศ. 2564) 
 

 



- ๑๔ - 
 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๑ /2563  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน 2563 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรี (ฉบับปี พ.ศ.  
2564) ตามท่ีเสนอ  และมีข้อสังเกตในการด าเนินการดังนี้ 

๑.  การจัดตารางเรียน ส าหรับวิชาที่ปฏิบัติ ควรจัดตารางให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ส าหรับการ 
เรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  หลังจากท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 
(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔)  คณะผู้ด าเนินการ ขออนุญาตปรับปรุงแก้ไข ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยมที่มีการพิมพ์ผิดหรือ
มีค าซ้อน และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีความครบถ้วนถูกต้อง หลังจากท่ีผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระต่อไป เป็นการพิจารณา (ร่าง) 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ครบรอบในการปรับปรุง  จ านวน ๑๓  หลักสูตร  จึงขออนุญาตให้ผู้น า
เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละหลักสูตร ได้เข้ามาน าเสนอ และรับฟังข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
  ที่ประชุมอนุญาต 
 

๕.๙  การพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ให้เปิด

การเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้คณะผู้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไขตาม
มติของที่ประชุม และให้รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง  และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

๑. ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นภาพรวมครอบคลุมความรู้  ทักษะ  
และคุณลักษณะ เช่น ภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม โดยทั่วไปมี 3-4  ข้อ เขียนให้ กระชับและชัดเจน  มีความ
เป็นไปได้ โดยต้องมีรายวิชาที่ตอบวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้  สามารถวัดและประเมินผลได้ มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์
การเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

๒. ควรปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตไม่ให้เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๓. ในรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการให้เป็นวิชาเดียวกัน ควรบูรณาการเข้าด้วยกัน  

เพ่ือจะท าให้หน่วยกิตลดลง  
๔. ควรเพิ่มวิชา องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม  เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ 

ที่แจ้งจากส านักการกิจการยุติธรรม 
๕. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักของการเขียน 

ไม่ควรมีค าว่า “เช่น, เป็นต้น” 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
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  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  และก าหนดให้มีการประชุมอีกครั้งในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น. 
 
 

     ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 
 

 
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




