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รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๒ /2563  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๑๒ / ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

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

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                   ประธาน 
๒.  รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                    กรรมการ 
๓.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๔.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๕.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ           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.  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.กมลวัฒน์  ภูวชิติ       กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๔.  ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน         กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๕.  ผศ. ดร.เทพ เกื้อทวีกุล      กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ  
๑๖.  อ.ยุทธนา  พันธุ์มี   กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
    
๑๗.  รศ.วสิิฐ  ธัญญะวัน             รองอธิการบดี               เลขานุการ   
                      
* ล าดับที่ ๑  และล าดับที่ ๓-๙ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  Microsoft Teams 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.สมบัต ิ นพรัก       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            กรรมการ 
๒.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๔.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๕.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547    กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ            ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานเลขานุการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์  ประจ างานเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๙.๑๐  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.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ   
๔.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 

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

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

   
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๕.๕  การพิจารณา หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564)  

 
ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยเปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแก้ไขตามข้อสรุปของการ
ปรับปรุงหลักสูตรและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ควรจัดสร้างกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์หรือเกี่ยว
เนื่องกันระหว่างเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   2.  ควรปรับปรุงชื่อรายวิชาที่เป็นค ากริยาให้เป็นค านาม 

 
๕.๖  การพิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแก้ไขตามข้อสรุปของการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 

๑. ควรปรับรูปแบบการเขียนหลักสูตร เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดี่ยว และปรับ 
ค าอธิบายถูกต้องตามหลักการ 

 
๕.๗  การพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม 
และธุรกิจอาหาร  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564)  เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขตามข้อสรุปของการปรับปรุง
หลักสูตร  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
๒. ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับคณะอ่ืน ๆ ตามศาสตร์ให้ใช้รหัสวิชาของคณะนั้น ๆ  

ไม่จ าเป็นต้องสร้างวิชาใหม่  เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้เรียน และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
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ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  สอดแทรกไปในระเบียบวาระ
ต่างๆ แล้ว   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๑. มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ก าหนดให้
เป็นการประชุมร่วมกัน  ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม ณ สถานที่    
ที่จัดให้มีการประชุมได้  สามารถเข้าประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

    ปิดประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น. 

        
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 




