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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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รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๑ /2563  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน 2563 

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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๕.๑๐  การพิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และเปิดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

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

๒. ควรปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตไม่ให้เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๓. ควรเพิ่มเติมรายวิชาด้านเทคโนโลยี 
๔. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักของการเขียน 

ไม่ควรมีค าว่า “เช่น, เป็นต้น” 
๕. ให้ปรับรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปให้ตรงกับ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖. ควรเขียนค าอธิบายส าหรับกลุ่มวิชาเลือกให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เลือกอย่างไร เช่น  

เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เลือกรายวิชาจากหลายกลุ่ม  เลือกจากทุกกลุ่ม  เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร 
 

๕.๑๑  การพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) และเปิดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

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

๒. ควรปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตไม่ให้เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๓. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักของการเขียน 

ไม่ควรมีค าว่า “เช่น, เป็นต้น” 
๔. ให้ปรับรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปให้ตรงกับ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๕. ควรเขียนค าอธิบายส าหรับกลุ่มวิชาเลือกให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เลือกอย่างไร เช่น  

เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เลือกรายวิชาจากหลายกลุ่ม  เลือกจากทุกกลุ่ม  เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร 
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๕.๑๒   การพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564)  

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) และเปิดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

๑. ควรปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตไม่ให้เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๒. ควรเขียนค าอธิบายส าหรับกลุ่มวิชาเลือกให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เลือกอย่างไร เช่น  

ให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนี่ง หรือ แบ่งกลุ่มกระจายตามกลุ่ม หรือให้เลือกทุกกลุ่ม   
 

๕.๑๓  การพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564) และเปิดรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

๑. ให้ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร  และทบทวนวัตถุประสงค์ในข้อที่ ๔   
และขาดข้อมูลในหัวข้อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๓. ควรปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตไม่ให้เกินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
๔. ควรเขียนค าอธิบายส าหรับกลุ่มวิชาเลือกให้ชัดเจน ว่าต้องการให้เลือกอย่างไร เช่น  

เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เลือกรายวิชาจากหลายกลุ่ม  เลือกจากทุกกลุ่ม  เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร 
๕. ในส่วนของภาคผนวก ง  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ไม่ให้เกิน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   การเขียน
บรรณานุกรมแบบสากล  และมีข้อสังเกตเรื่องอาจารย์ผู้สอน  เนื่องจากอาจารย์จ านวนหนึ่งมีผลงานทางวิชาการ 
ชิ้นเดียว และเป็นผลงานร่วมกันทั้งหมด และคุณภาพการพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ ากัดการประชุมหรือ
วารสารของมหาวิทยาลัย 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวนหลักสูตรหลาย
หลักสูตรที่มีความจ าเป็นต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้  เนื่องจากจะมีผลกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๔   ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถประชุมต่อให้
แล้วเสร็จภายในวันนี้ได้  จึงขออนุญาตจัดประชุมเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระที่ยังไม่แล้วเสร็จอีกครั้ง ในวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  
 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  และก าหนดให้มีการประชุมอีกครั้งในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น. 
 



- ๑๗ - 
 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๑ /2563  วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน 2563 

 
     ปิดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น. 

 

 
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




