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รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1 /256๔  วันที่  ๒๑ มกราคม 256๔ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๑ / ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔  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 ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
๗.  ผศ. (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๘.  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
๙.  นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย  ปรธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
๙.  ผศ.ชชัชัย  พวกดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547             กรรมการ 
๑๐.  ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 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.ดร.ยุทธนา  พันธุ์ม ี  กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๗.  ผศ.ดร.ประจบ  ขวัญมั่น           ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           กรรมการ 
๑๘.  รศ.วสิิฐ  ธัญญะวัน             รองอธิการบดี               เลขานุการ 
                      
* ล าดับที่ ๓ – ๖  ล าดับที่ ๔-๗  และล าดับที่ ๘  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  Microsoft Teams 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.สมบัต ิ นพรัก       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            กรรมการ 
๒  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๓.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๓.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      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 ๖ ท่าน  ดังนี้    

๑.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๓.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   

  ๔.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๕.  นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ                  
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ตรวจสอบ 
เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔  ขออนุญาต รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว  นายกสภามหาสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จ านวน ๗ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม  ในสาขาวิชาบริการธุรกิจ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานันท์  ศิริกิจเสถียร  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว  ในสาขาวิชาการบัญชี    
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์  ในสาขาวิชาการบัญชี   
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา  เตชะเศรษฐ์ศิริ   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี  ลาลิน   ในสาขาวิชาสังคมวิทยา 
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๕.๒   การพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 

ความเป็นมา   
 ด้วย  มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยได้บูรณาการในรายวิชาด้านภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีโลจิสติกส์  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภาวิชาการ เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓  แล้ว  จึงขอ
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเล่ม)   

 
ในระเบียบวาระนี้  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตให้คณะผู้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร    

ได้มาน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ 
 
ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
มติที่ประชุม    ๑. เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแก้ไขตามมติของที่ประชุม ดังนี้ 

- ควรปรับแก้วัตถุประสงค์ให้ก าหนดให้ตรงกับสาขาวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ 
ละชั้นปีของนักศึกษา ให้ระบุทักษะหรือคุณลักษณะของนักศึกษาให้ตรงแต่ละวิชาเอก และให้มีการบูรณาการองค์
ความรู้ที่เชื่อมโยงกัน 

- ปรับลดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และควบรวมโดยบูรณาการรายวิชา 
- ในรายวิชาแกน ไม่ควรก าหนดชื่อวิชาที่มีค าว่า หลัก หรือ หลักการ และรายวิชา 

ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิชาวิจัยควรเขียนอธิบายรายวิชาให้สามารถบอกถึงความแตกต่างของแต่ละวิชา  
- ควรก าหนดรายวิชาแกน ให้มีเนื้อหารายวิชาพ้ืนฐานของด้านภูมิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีดิจิทัลโลจิสติกส์  โดยน ารายวิชาและรหัสรายวิชาที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรอ่ืนมาเป็นวิชาแกน เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลาย  

- ในวิชาเอกให้ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อนและบูรณาการ 
รายวิชาบางรายวิชารวมถึงเข้าด้วยกัน ไม่ควรสร้างรหัสรายวิชาใหม่ส าหรับรายวิชาที่ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา    
ที่เปิดสอนอยู่แล้วควรใช้รหัสวิชาเดียวกัน  
 

๒. อนุมัติแผนรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชาเอกภูมิสารสนเทศ  จ านวน  ๒๕  คน 
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์  จ านวน  ๒๕  คน 
 
 
 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุม  พิจารณารับรองรายงานการประชุมในระเบียบ 
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วาระเรื่อง  การอนุมัติและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยด าเนินการเป็นการพิจารณาและบันทึกรายงานการประชุมเป็นความลับ ที่ผ่านมา  จ านวน 
๒ ครั้ง  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่งานเลขานุการจะน าเสนอผ่านระบบในที่ประชุม    
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้แก้ไขในที่ประชุมแล้ว 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
   - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
   - ไม่มี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย สอดแทรกไปในระเบียบวาระ
ต่างๆ และมีแนวคิดเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  แจ้งว่าขณะนี้ มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ส่วนหนึ่งแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัย          
มีมาตรการในด าเนินการเพ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีการขอก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ต่อไป  รวมถึงให้อาจารย์ได้น าผลงานทางวิชาการเพ่ือปกป้องต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
 
  มติที่ประชุม    มอบมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๑. มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  นั้น  มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมก่อนวันดังกล่าวเวลา เนื่องจาก มีต าแหน่ง
ผู้บริหารในระดับคณบดีครบวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๓ คณะ  ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ซึ่งข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 
๒๕๔๗  ในข้อ ๗  ก าหนดว่า  “ในกรณีที่คณบดีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารง
ต าแหน่งคณบดีภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน ก่อนที่วาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีคนเดิมจะสิ้นสุดลง”  ดังนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาก าหนดวันประชุม 
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว 
 



  - ๑๑ - 
 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1 /256๔  วันที่  ๒๑ มกราคม 256๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบ และก าหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   
ในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
ก าหนดให้เป็นการประชุมร่วมกัน  ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม      
ณ สถานที่ ที่จัดให้มีการประชุมได้  สามารถเข้าประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 
 

    ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
 
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 




