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การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/อนุมัติการเปิดสอนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2564 
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม 
    ครั้งที่ 9/2565 วันที่  15 กันยายน 2565 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้  
    เริ่มใช้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
    เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นปัจจุบัน 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข   
    ดังตารางที่ 5.1 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข  

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - 
                   
                   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
              รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                วันที่ 15 กันยายน 2565 
 
 



 
สมอ.08 

ตารางที่ 5.1  ตารางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ เหตุผล 
1 นางสาวอภิญญา   

จอมพิจิตร 
อาจารย์ D.Litt. (Linguistic and Applied 

Linguistics) 
MTCSOL (Teaching Chinese to 

Speakers of Other 
Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Wuhan University, China 
 
South China Normal 

University, China 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
 

2554 
 

 
2551 

นางสาวอภิญญา   
จอมพิจิตร 

อาจารย์ D.Litt. (Linguistic and 
Applied Linguistics) 

MTCSOL (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Wuhan University, China 
 
South China Normal 

University, China 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
 

2554 
 

 
2551 

คงเดิม 
 

2 นายบัญชา   
วัฒนาทัศนีย์ 

อาจารย์ M.A.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Central China Normal 
University, China 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2559 
 
 

2553 

นายบัญชา   
วัฒนาทัศนีย์ 

อาจารย์ M.A.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Central China Normal 
University, China 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2559 
 
 

2553 

คงเดิม 
 

3 นางสาวปุณยนุช   
โพธิ์อ่วม 

อาจารย์ MTCSOL (Teaching Chinese 
to Speakers of Other 
Languages)  

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Yunnan Normal 
University, China 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

2563 
 
 

2560 

นางชวิศา  
ตันติรถานนท์* 

อาจารย์ MTCSOL (Teaching 
Chinese to Speakers 
of Other Languages) 

ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน) 

Zhengzhou University, 
China 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2562 
 
 

2559 

เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลกัสูตรเดิม

ลาออก 
4 นางสาวมาลัยรัตน์  

คณิตชยานันท์ 
อาจารย์ M.Ed. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other 
Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan University, China 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2555 
 
 

2552 

นางสาวมาลัยรัตน์  
คณิตชยานันท์ 

อาจารย์ M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

Jinan University, China 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2555 
 
 

2552 

คงเดิม 
 

5 Miss. Kang, Chiung-
Wen 

อาจารย์ M.A.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other 
Languages) 

B.A.(Bachelor of Foreign 
Language and 
Literature) 

National Kaohsiung 
Normal University, 
Taiwan 

Tunghai University, 
Taiwan 

2558 
 
 

2542 
 

นางสาวชุตินธร 
ฉิมสุข* 

อาจารย์ M.B.A. (Master of Business 
Administration) 
(Chinese Languages) 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 

2553 
 

 
2550 

เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเดิม

ลาออก 

 



- ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลง – 
 
ชื่อ-สกุล     นางชวิศา ตันติรถานนท์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

MTCSOL (Teaching Chinese   Zhengzhou University, China   2562 
   to Speakers Of Other Languages) 
ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    2559   

 
ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)   
มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ ชุตินธร ฉิมสุข และชวิศา ตันติรถานนท์. (2565). การพัฒนาทักษะการฟัง

และการอ่านในการทาข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร: วารสารพิกุล, 20(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2565. 

 
ภาระการสอน 

รหัสวิชา  ชือ่วิชา      หน่วยกิต 
1573401  การเขียนภาษาจีน 1     3(3-0-6) 
1573402  การเขียนภาษาจีน 2     3(3-0-6) 
1571101  ภาษาจีน 1      3(2-2-5) 
1574504  วรรณคดีจีน      3(3-0-6) 

 



- ประวัติและผลงานของอาจารย์ที่เปลี่ยนแปลง – 
 
ชื่อ-สกุล     นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา      สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ 

M.B.A.  (Master of Business Administration)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2553 
(Chinese Languages) 

ศศ.บ.(ภาษาจีน)        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  2550  
 
ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)   
มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ ชุตินธร ฉิมสุข และชวิศา ตันติรถานนท์. (2565). การพัฒนาทักษะการฟัง

และการอ่านในการทาข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร: วารสารพิกุล, 20(2), กรกฎาคม – ธันวาคม 2565. 

 
ภาระการสอน 

รหัสวิชา     ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
1573605  ภาษาจีนเพ่ืองานเลขานุการและส านักงาน    3(2-2-5) 
1573604  ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม      3(2-2-5) 
1573603  ภาษาจีนธุรกิจ       3(2-2-5) 
1574601  ภาษาจีนเพ่ืองานอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 



  - ๑ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๙/256๕  วันที่ ๑๕  กันยายน  256๕ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๙ / ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

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

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                      ประธาน 
๒.  รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร              กรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กรรมการ  
๔.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 
๕.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๗.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
๘.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๙.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
๑๐. นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
๑๑.  ผศ.ชัชชัย พวกด ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547             กรรมการ 
๑๒.  นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย       ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๓.  ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547      กรรมการ 
๑๔.  รศ.ดร.ปรชีา  ปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร          
    กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547    กรรมการ 
๑๕.  ผศ. ดร.ชาลี ตระกูล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  
    กรรมการตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547     กรรมการ 
๑๖.  ผศ.ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน   กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๗.  รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๘.  อ.ดร.ยุทธนา  พันธ์มี           กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า           กรรมการ 
๑๙.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
2๐.  รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  รองอธิการบดี      เลขานุการ 
 



  - ๒ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๙/256๕  วันที่ ๑๕  กันยายน  256๕ 

        * ล าดับที่ ๑ – ๑๐ ล าดับที ่๑๒ และ ล าดับที่ ๑๗ - ๑๙ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม   
Microsoft Teams 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์           กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                 กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผศ. ดร.ตรรกพร สุขเกษม  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นายวิทยา  ศรีนรคุตร   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ประจ างานเลขานุการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์  ประจ างานเลขานุการ 
๔.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมตรวจสอบ     
เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมในการประชุมในครั้งนี้ และขอ
อนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายงานตัวเข้าร่วมประชุม จ านวน  ๑๓  ท่าน และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
 

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.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๘.  ผศ.พิเศษ ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๙. นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑๐. นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย       ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๑.  รศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ์ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
๑๒.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
๑๓.  อ.ดร.ยุทธนา  พันธ์มี           กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า          กรรมการ 
 
 
 



  - ๑๒ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๙/256๕  วันที่ ๑๕  กันยายน  256๕ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จ านวนทั้งสิ้น  ๙๐,๗๙๗,๘๔๐ บาท  (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม    อนุมัตคิ าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๑. อนุมัตติั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จ านวนทั้งสิ้น  ๙๐,๗๙๗,๘๔๐ บาท  (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน)  ตามกรอบแนวทางการจัดท าเงินงบประมาณท่ีเสนอ 

  ๒. งบประมาณเงินรายได้ เงินคงคลังจากโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 
โดยขอตั้งในโครงการจ้างบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 501,010 บาท   
(ห้าแสนหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)  
 

๕.๓   การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
ความเป็นมา  
ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักสูตร 

ที่ได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร  

๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
  ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  - เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมลาออก ท าให้
สาขาวิชาต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จากอาจารย์ประภัสสร กลีบ
ประทุม เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ บธ.ด. 
(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๒๕๖๑ 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

เกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  - เนื่องจากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมลาออก 
จ านวน ๒ ท่าน ท าให้สาขาวิชาภาษาจีนต้องเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ใหม่ ดังนี้ 
   (๑) อาจารย์ปุณยนุช โพธิ์อ่วม เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชวิศา 
ตันติรถานนท์ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers 



  - ๑๓ - 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๙/256๕  วันที่ ๑๕  กันยายน  256๕ 

ชื่อหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

of Other Languages)  Zhengzhou University, China 
๒๕๖๒ 
   (๒) Miss. Kang, Chiung-Wen เปลีย่นเป็น อาจารย ์   
ชุตินธร ฉิมสุข M.B.A. (Master of Business 
Administration) (หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ภาษาจีนในการ
เรียน) มหาวิทยาลยัรามค าแหง ๒๕๕๓ 

 
ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร จ านวน ๒ หลักสูตร 
๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 

  ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 2 หลักสูตร  ตามที่เสนอ 
 

๕.๔  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะราย) 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565  วันที่  18 สิงหาคม 2565 มีมต ิ 

ให้ถอนระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะราย)  
ไปก่อน และให้คณะน ากลับไปทบทวนการด าเนินการใหม่  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้มีการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซี่งในฉบับดังกล่าว ได้ยกเลิก
ข้อบังคับฯ ฉบับเดิม (พ.ศ.2547 และ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ ๒) ไปแล้ว ทั้งนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้ว  จึงขออนุญาตเสนอแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (เฉพาะราย)  จากเดิม ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน  ผู้แทนคณาจารย์ประจ า     กรรมการ 
ให้แก้ไขเป็น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์    ผู้แทนแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 25๖5  
 

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการแก้ไขค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะราย)  ตามที่เสนอ 
 

มติที่ประชุม   ให้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เฉพาะราย) ตามท่ีเสนอ 



- ๒๒ -

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี ๙/256๕  วันที่ ๑๕  กันยายน  256๕ 

ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าสั่งเรียกให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา  ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรห า
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จัดท าค าแก้อุทธรณ์ พ้อมด้วยพยานหลักฐาน ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าสั่ง  (ได้รับค าสั่งวันที่  9 กันยายน 2565)  และเนื่องจากในกระบวนการจัดท าค าให้การที่ผ่านมา 
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
ผู้จัดท าค าให้การแทนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  ทั้งนี้  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการด าเนินคดีปกครองของมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดท าค าแก้อุทธรณ์ ต่อไป 

ประเด็นพิจารณา   เห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินคดีปกครองของมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดท าค า 
แก้อุทธรณ์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้คณะกรรมการด าเนินคดีปกครองของมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดท าค า 
แก้อุทธรณ์  ตามที่เสนอ 

๙.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕  
ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่  20 ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  เป็นการประชุมร่วมกัน  ส าหรับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม  ณ สถานที่ที่จัดให้มีการประชุมสามารถเข้า
ร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

    ปิดประชุมเวลา 17.00น. 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม) (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึก และจัดท ารายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

i?'f/� 
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