
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ 
๒๕๕๒ 

• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ยัผูทรงคุณวุฒ ิ

ประจํา 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุม ชั้น ๔  อาคาร K.U. Home   
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร   

-------------------------------- 
 

 ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร     นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร  กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว    กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๕.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

• ๑๕. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

 ๒. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยกวี  ครองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 ๖. ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักด์ิ  เขียวเขิน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 



 -๒- 

 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประ ุม ช
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ  หัวหนาฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต  ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว
 

  ประจําฝายเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปด

ก

 



างปรีย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยแทน 

ุญาต

ะเบียบ

ารประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นําเสนอตอที่ประชุมวา

ผูชวยศาสตราจารยกอเกยีรติ  วทิยรัตน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดราชการ จงึขออนุญาตตอที่ประชุมให

น านุช  พรหมภาสิต 

 ที่ประชุมอน  
 

ร วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายใหเลขานกุารสภามหาวทิยาลัยแจงเร่ืองตางๆ ใหที่ประชุมทราบ ดังนี ้

ศ

อุดมศึกษาได

บทราบ ต้ังแตวันที ่๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

 ๒.  กําห

รัศมีโชติ” 

จังหวัดเชียงใหม  จึงใครขอเรียนเชิญกรรมการสภา

หาวิทย

 ๑.  การรับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตร 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัย อนมุัติใหความเหน็ชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา ไปแลวนัน้  มหาวทิยาลัยไดนําเสนอหลักสูตรดังกลาวไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพจิารณารับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตร ตามข้ันตอนแหงประกา

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้คณะกรรมการการ

รั การใหความเหน็ชอบหลักสูตรดังกลาวแลว  

นดการพระราชทานปริญญาบัตร   

ดวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาในสวนภูมิภาค  สําหรับ

ภาคเหนือกําหนดพระราชทานปริญญาบัตรในระหวางวนัที ่๑๘ - ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๒ โดยมหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร กาํหนดในวนัอาทิตยที่  ๑๙  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐  น. ณ หอประชุม “ทปีงกร

ณ วิทยาเขตสะลวง  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ม าลัยทุกทานเฝารับเสด็จฯ ในวันดังกลาว  

 ๓.  การสรรหาประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

  ตามทีน่ายสมจิตร  ล้ิมลือชา  ไดลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงดวยนัน้  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนนิการสรรหา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๓- 

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงแทนบุคคลดังกลาว  หากดําเนนิการแลวเสร็จ จะนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยทราบตอไป 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๑ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัจันทรที ่   

๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมนนทรีย อาคาร K.U.Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรุงเทพมหานคร  นัน้  ฝายเลขานุกา

  

รไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน  

๑๑  หนา  ตามรา ระชุมเพื่อโปรด

พิจารณารับรองรายงานการประช

ละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ จึงนําเสนอทีป่

ุม 

ย

 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข 

ะเบียบ
 

ร วาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
 ๓.๑  รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๑   
 จากการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คร้ัง ๑ / ๒๕๕๒  เมื่อวันจันทรที ่ ๒๖  มกราคม 

๕๕๒ 

 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทัง้หมด  (สมศ. ๖.๑)  มหาวทิยาลัยฯ จงึขอชี้แจงดังนี ้

๑.  ําเนินงานตามสูตร  

                 x ๑๐๐ 

             

        

 

ูตร 

นิงาน  จงึได  ๑๐๓.๒๓   % 

.  ผล รประเ ณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับ

           

๒   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดซักถามเกี่ยวกบัรายงานการประเมินตนเอง  ตัวบงชี้  

๒.๑.๔

 ผลการประเมินตนเอง ประจําป  ๒๕๕๐  ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานผลการด

ดังนี้  
 
  
 
 

  ๖๔   x ๑๐๐  =  ๑๐๓.๒๓ 

    ๖๒ 

ตัวต้ัง คือ จาํนวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน นบัจากหลักสูตรที่ไดรับการเหน็ชอบของ สกอ. ได

๖๔ หลักสูตร   ทั้งนี้  นับรวมหลักสูตรที่ไดมาตรฐานแตไมไดเปดสอน

ตัวหาร จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในการศึกษา  ๒๕๕๐  เทากับ  ๖๒  หลักส

   ผลการดําเน

  ๒ กา มินภายในระดับมหาวทิยาลัย  โดยค

มหาวิทยาลัย ตามสูตรขางตน  ดังนี้   

     ๓๑   x ๑๐๐  =  ๕๐.๘๒ 

    ๖๑ 

       จาํนวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   จํานวนหลั ูตรทั้งกส หมดทีส่ถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๔- 

รฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ของ สกอ.  ซึ่งเปนหลักสูตรที่ตองเปดสอนหลังจาก

ตุลาคม  ๒๕๔๘ ถกู

๒๕๔๘  ของสํานกังาน

ัฏ  ซึ่งเปดสอนกอนตุลาคม ๒๕๔๘  ตัด

ทิยาลัย

งดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรเดิม  รวมถงึการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ทั้งนี้หาก

ทบทวนเพื่อทําการปดหลักสูตรในปการศึกษานัน้   

 
ระเบียบวาระท่ี

  ดังนัน้  หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ  ซึ่งเปดสอนกอนเดือนตุลาคม  ๒๕๔๘  จงึไม

นับรวม   

ตัวหาร    เทากับ  ๖๑  หลักสูตร  คือ จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่เปดสอนในปการศึกษา  

๒๕๕๐  นับรวมหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภ

ออก  ๑ หลักสูตร  เนื่องจากเปนหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา  ๒๕๕๑   

   ผลการดําเนนิงาน  จงึได  ๕๐.๘๒  % 

  ที่ประชุมรับทราบ  โดยกรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะใหมหาว

เร

หลักสูตรใดไมไดทําการเปดสอนจะตองพจิารณา

 ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
๔.๓   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๑ / ๒๕๕๒  

ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัจนัทรที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  

ิตางๆ  ไปแ ยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผล มมติสภามหาวทิ สาร

ปร อบ ยบวาระนี้  

เรื่องท่ี  

และมีมต ลวนัน้  มหาวิท การดําเนนิงานตา ยาลัย  ตามเอก

ะก การประชุมแนบทายระเบี

มติที่ประชุม 

ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาคณบดี  เพื่อ

การดําเนินงาน 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีได

ดําเนนิการตามขอบังคับ และไดรา

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ัง

เปนคณบดี  ซึง่จะไดน

ผูรับผิดชอบ

๑ 

ดําเนนิการสรรหาบุคคลที่

เหมาะสมเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี   

ยช่ือ

าํเสนอสภา

มหา ยัพิจารณาคัดเลือกในระเบียบ

วาระ

คณะกรรมการ

สรรหาคณบดี 

วิทยาล

ที่  ๕.๕  ตอไป 

 

มหาวิทยาลัยไดแจงรายช่ือบุคคลท

ไดรับการอนุมติัใหปริญญาบัตรกิตต

ไปยังมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อ

ดําเนนิการตอไปแลว  โด

๒ ปริญญากิตติมศักด์ิ  

ราย  

๒. นายกิติศักด์ิ นวลจันทรฉาย 

ี่

ิมศักด์ิ

ยจะเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๙ 

ฝายเลขานุการ อนุมัติให

ประจําป  ๒๕๕๒ จํานวน  ๓  

ไดแก   

 ๑. นายสมจิตร  ล้ิมลือชา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
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๓. นายเสริมวุฒ ิสุวรรณโรจน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ นี ้

 
 
 
 
เรื่องท่ี อบ มติที่ประชุม 

อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.

๒๕๕๒  (เพิ่มเติมคร้ังที่ 

สนับสนนุโครงการจัดการแขงขัน

กีฬาประเพณีเจาหนาที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาค

คร้ังที่ ๓ “กลวยไขเกมส”  และ

การดําเนินงาน 

กองนโยบ

ผูรับผิดช

๓ 

๒)

เหนือ

ายและแผนไดแจงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดําเนินการเบิกจายตามโครงการ

ที่ไดเสนอแลว 

บาย

ะ

บุคลากร 

-  ฝายพัสดุ 

-  กองนโย

และแผน 

-  สโมสร

 

โครงกา

อาคารศ ิวเตอร 

รเพิ่มเติมการกอสราง

ูนยภาษาและคอมพ  

เจาหนาที่แล

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  ความคืบหนาเกี่ยวกบัการยกเลิกระบบซีของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ความเปนมา  

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงความคืบหนาเกีย่วกับการยกเลิกระบบซี

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  รวมทัง้ขอหารือการดําเนนิการ

เร่ืองตางๆ อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  

ใน

๑๑  ธนัวาคม พ

รพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  

เฉพาะกิจเกีย่วกั นนิการ

 

จะมีการกําหนดห

ลิก รวมทั้งที่กระทรวงการคลังยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง จะไมมีผลตอมหาวิทยาลัย  

.ศ.๒๕๕๑  ที่ไดมีการปรับเปล่ียนระบบจาํแนกตําแหนงและคาตอบแทนขาราชการพลเรือน

สามัญใหม  และกรมบัญชีกลางที่ไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขกฎหมายและหนังสือส่ังการที่เกีย่วของ สรุปดังนี ้

๑.  คณะกรรมการขาราชกา

บการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ดําเ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวแลว 

๒.  ในระหวางนี้ ใหมหาวทิยาลัยดําเนินการที่เกี่ยวของ  ไดแก  การเบิกจายเงินเดือน 

คาตอบแทนและเงินอ่ืนๆ   รวมทัง้การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําป รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ หรือรอบ ๑ ตุลาคม

๒๕๒๒  ตามบัญชีเงินเดือนของ ก.พ. เดิม  ตามระบบซี หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ จนกวา

ลักเกณฑเร่ืองนี้ใหม  ทัง้นี้ต้ังแตวนัที ่ ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  เปนตนไป เกณฑตางๆ ที ่

ก.พ. กําหนดใชใหมหรือยกเ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
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จึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

แนบทายระเบียบวาระนี้    
ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๓  ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งหลักเกณฑและวธิีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ความเปนมา  

ดวยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมคร้ังที่ ๖ / 

๒๕๕๑ เมื่อวนัท ณา

า

ง

ระกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑  แทน รายละเอียด

นอสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

ระเบียบวาร

ี ่๒๕ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกีารพิจาร

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที ่๔) พ.ศ.

๒๕๕๑  โดยมสีาระสําคัญดังนี ้

ใหยกเลิก หมวดที่ ๓ การอุทธรณ ขอ ๑๑ แหงประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑและวิธกีาร

พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๑  ที่กําหนดไวแลว  ดังนี ้

“กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที ่ก.พ.อ. กาํหนด ผูขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได  โดยยื่นอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษ

ไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับมติ 

 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเร่ืองอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทา

วิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เมื่อมีความเหน็ประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวนิิจฉัยและใหคํา

วินิจฉัยของสภาสถาบนัอุดมศึกษาถือเปนที่สุด” 

 ทั้งนี้ใหใชความตามป

ตามสําเนาประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้  จงึนาํเส
ที่ประชุมรับทราบ 

 
ะท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญา และ         
ปริญญาตรี 

รณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา  ระดับอนุปริญญา และ    
ปริญญาตรี 

ปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาโท ภาคเรยีนท่ี       
๒  ปการศึกษา

(๔) ฑิต      

ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๑  
(๒)  การพจิา
ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที ่๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ 
(๓)  การพิจารณาอนุมัติให

  ๒๕๕๑  
  การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณ

ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
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ละ

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  และระดับปริญญาโท  ทั้งนี ้

มหาวิทยาลัยฯ ไ

สภามหาวทิยาลัย  เพื่อพ ผูสํา าว ดังนี้ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประ
 

๑. ระดับ ั้งส้ิน  ๑๗๓  คน ประกอบดวย 

 

ิจ  

 

. รวมทัง้ส้ิน  ๑๖๙  คน ประกอบดวย  

 จํานวน  ๒  คน 

วน  

จํานวน  ๑  คน 

บวิ ็จการศึกษา 

ามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ดวยแลว  

  

ประเด็นพิจารณา

ดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเปนทีถู่กตองแลว  จึงนําเสนอ

ิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตร เร็จการศึกษาดังกล

ชุมในระเบียบวาระนี้) 

อนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมท

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๒๒ คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๒ คน 

๑.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุก จํานวน  ๑๐๕ คน

๑.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๔๔ คน

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป

   ๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร   จํานวน  ๒ คน 

   ๒.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร

   ๒.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จําน ๙  คน 

   ๒.๔  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน  ๑๕๖  คน 

  ๓.  ระดับปริญญาโท  ประกอบดวย 

๓.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดนําเสนอผลการสอ ทยานิพนธของผูสําเร

ต

๔.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  ประกอบดวย 

   ๔.๑  สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพครู) จํานวน  ๒๑๔  คน 
 
 

 

  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

าศนยีบัตรบัณฑิต  

าคเรียนที ่๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ 
 

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  , ภาค กศ.บป. , ระดับปริญญาโท   และ ระดับประก

ภ

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
๕.๒  กา านทูลถวายปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุข ยา
รพิจารณาประท
ภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีัศมิ์ พระวรชา

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมุาร 
ความเปนมา     

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
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แหง  

 

เห็นควรนําเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาประทานทูลถวาย

ปริญญาวิทยาศา

ณ

สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก)  เพื่อ

เปนเกยีรติประวัติและเปนสิริมงคลแกมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสืบไป รายละเอียด คําประกาศพระ

เกียรติคุณ ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้
 

ประเด็นพิจาร า  พิจารณาประทานทูลถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ

สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 
  

มติที่ประชุม ใหควา

ักด์ิ  

มเหน็ชอบประทานทลูถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ  สาข ิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ 

พระวรช ิริมงคลแก

มหาวิทยาลัยราช สืบไป 

าว

ายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อเปนเกียรติประวัติและเปนส

ภัฏกําแพงเพชร

 
๕.๓  การพิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี 

ความเปนมา 
ตามที่มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ  ใหดํารง

ตําแหนงอธิการบ

๔๗   

โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  

 ๒)  ทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปใน

มหาวิทยาลัยหรื

าวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย   

ดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอไปอีกวาระหนึ่ง  ต้ังแตวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  

ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง แตงต้ังอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับประกาศ 

ณ วันที๑่๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ นัน้  

สืบเนื่องจากความตามมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕

กําหนดใหสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดี  

๒๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗   ไดแก 

   ๑)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   

  

อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทีส่ภามหาวทิยาลัยรับรอง  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามห

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๙- 

บัดนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดนําเสนอรายช่ือบุคคลที่สมควรไดรับการ 

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ประกอบดวย 

ันคุณภาพการศึกษา 

ดี

าและกิจการพิเศษ 

รบดี

ดีฝาย

รวจสอบภายใน

  
 

   ๑) ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ  เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

ฝายบริหารและประก

   ๒) รองศาสตราจารยธวัช  วรีะศิริวัฒน  เพือ่แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย

วางแผนและพฒันา 

   ๓) ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบ

ฝายกิจการนกัศึกษ

   ๔) ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวนั  เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝาย

วิชาการและวิจัย 

   ๕) ผูชวยศาสตราจารยสุวทิย  วงษบุญมาก เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิกา

ฝายวทิยบริการ บริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม  

   ๖) ผูชวยศาสตราจารยธีระ  ภักดี เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองอธิการบ

ต และจัดการศึกษาภายนอกมหาวทิยาลัย 

ายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) ร

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแตงต้ังรองอธิการบดีและรายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมใหเปล่ียนชื่อตําแหนงของรองอธกิารบดีในลําดับที่  ๖ จาก             

”รองอธิการบดีฝ หาวิทยาลัย”  เปน ”รองอธิการบดีฝายจัด

การศึกษาภายนอกมหาว

ี่เสนอ  ทั้งนี้ต้ังแตวนัที ่๑ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เปน

ะจะหมดวาระในวันที ่ ๘  

มีนาคม พ.ศ.๒๕ สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

กิารบดีฝายวทิยบริการ  บริการวชิาการ

และศิลปวัฒนธรรม เปนผ

ายตรวจสอบภายในและจัดการศึกษาภายนอกม

ทิยาลัยและโครงการพิเศษ”    
หลังจากน้ัน จึงมีมติใหความเห็นชอบดังนี้ 

๑.  ใหความเห็นชอบแตงต้ังรองอธิการบดี ทั้ง ๖ รายตามท

ตนไป  สําหรับรองอธิการบดีคนที ่ ๖  ใหจายเงนิประจําตําแหนง  ตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหนง จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

๒.  สําหรับบุคคลที่ยังดํารงตําแหนงเดิมไมหมดวาระ  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยสุวทิย  

วงษบุญมาก ซึ่งยงัคงดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  แล

๕๒  และ ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน ซึ่งยงัคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

 และจะหมดวาระในวันที ่ ๒๒  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของทัง้สองหนวยงานดําเนนิไปอยางตอเนื่อง  จึงแตงต้ังให 

๑) ผูชวยศาสตราจารยสุวทิย  วงษบุญมาก รองอธ

ูรักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกตําแหนงหนึง่ ต้ังแต

วันที ่ ๑  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒  จนถงึวนัที ่ ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

 

แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อีกตําแหนงหนึง่  ต้ังแตวันที ่๑ มนีาคม 

พ.ศ.๒๕๕๒  จนกวาจะไดผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  หรือจนกวาจะมี

คําส่ังเป

๕.๔    ก

ลี่ยนแปลง 

 
ารพจิารณาแตงต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
ความเปนมา 
สืบเนื่องจากความตามมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดให  สภามหาวทิยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึง่  ซึ่งมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย      

ตาม (๓)  เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของอธิการบดี  ดังนั้น เพือ่ใหการดําเนนิงานของสภา

ขานุการสภามหาวิทยาลัยแลว  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน 

องอธิการบดีฝายว  

ณ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  อธิการบดีไดนาํเสนอชื่อรองอธิการบดีเพื่อ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงเล

ร ิชาการและวิจัย  จงึนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงต้ัง ทัง้นี้ต้ังวนัที่ ๑  มีนาคม

พ.ศ.๒๕๕๒  เปนตนไป 
 

ประเด็นพิจาร า  พิจารณาแตงต้ังผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวนั รองอธิการ

นเลขานุกา ภามหาวิทยาลัย 

บดีฝาย

วิชาการและวิจัย รส
 

  เป

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตามที่เสนอ  

๕.๕  กา
 
รพิจารณาเลือกบคุคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี 
ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบ

ตามคําส่ังสภามหาวทิยาลัย  ที่  ๐๐๑ / ๒๕๕๒  ส่ัง  ณ  วนัที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  นั้น คณะกรรมการฯ

ไดดําเนินการเพื่อใหการไดมาซ่ึงบุคคลทีเ่หมาะสมสําหรับตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร  คณบดีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามกระบวนการและวิธีการแหง

ขอบังคับมหาว

ดี   

 

ิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธกีารสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ัง

เปนคณบดี   พ.ศ

๗  และขอบังคับ

.๒๕๔๗   แลว จึงขออนญุาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดนาํเสนอรายละเอียดตอสภา

มหาวิทยาลัย 

นายวีระศักด์ิ  ปบัวประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

นําเสนอวา  คณะกรรมการไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี 

ลตามลําดับตัวอักษร ดังนี ้  

 

สังคมศาสตร 

อน 

ะเสริฐ 

ณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดตอบรับการ

  

ากคณะกรรมการไดรับบันทึกขอความช้ีแจงการจัดทําเอกสารจากผูชวยศาสตราจารย

ครุศาสตรปรากฏวามีผูตอบรับการทาบทามเพียงคนเดียว คือ ผูชวยศาสตราจารย

บัติ 

    

ัศนและยทุธศาสตรการพัฒนา

พ.ศ.๒๕๔๗  เปนที่เรียบรอยแลว  โดยเรียงรายช่ือคณะและบุคค

 

  ๑.  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชทูัน

   ๒)  อาจารยบญุเลิศ  สงวนวฒันา 

  ๒.  คณะมนษุยศาสตรและ

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยวนิัย  บุษบา 

  ๓.  คณะวิทยาการจัดการ 

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมส

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยปาจรีย  ผลปร

  ๔.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา 

   ๒)  รองศาสตราจารยพรเพญ็  โชชยั 

  อนึ่งบุคคลทีเ่ปนผูสมควรไดรับการสรรหาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวทิยาการจัดการ และค

ทาบทาม  เพือ่รับการกล่ันกรองเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี  ถูกตองตามขอบังคับทุกประการ 

  ที่ประชุมขอใหคณะกรรมการแจกเอกสารประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศนการพัฒนาคณะของ

ผูสมควรไดรับการสรรหา  เพื่อประกอบการพิจารณาเลือก   

  ประธานกรรมการสรรหาฯ ใหขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับเอกสารประวัติฯ ของ ผูชวยศาสตราจารย

ปรีชา  ปญญา เนื่องจ

ปรีชา ปญญา วาไดรับเอกสารทาบทามจากเจาหนาที่ของคณะฯ ลาชาจึงทาํใหการจดัทําเอกสารไมดีเทาที่ควร  

แตทั้งนี ้คณะกรรมการไดพจิารณาเอกสารฯ แลวเหน็วาเอกสารของผูชวยศาสตราจารยปรีชา ปญญา ไดจัดทํา

มาเปนอยางดีแลว   

  สําหรับคณะ

พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข  ซึ่งไมเขาหลักเกณฑตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสม

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่กาํหนดใหคณะกรรมการสรรหาฯ

เสนอชื่อไมนอยกวาสองคน 

  คณะกรรมการสรรหาฯ  ไดพิจารณาจากเอกสารแสดงวิสัยท

คณะ ของผูไดรับการเสนอช่ือและเอกสารอ่ืนๆ ประกอบแลว  เหน็วาผูไดรับการเสนอช่ือจากคณะเทคโนโลยี

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

อุสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ทกุค

ามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยฯ  

นเปนผูมีความเหมาะสม  สามารถทําหนาที่เปนคณบดีได   

  สวนคณะครุศาสตร  ซึง่มีผูตอบรับการทาบทามเพียงรายเดียว  ไมเปนไปต

ที่กาํหนดไว  คณะกรรมการสรรหาฯ  เหน็สมควรดําเนนิการสรรหาใหมโดยเร็ว 
  ประเด็นพิจารณา  

๑.  พจิารณาคัดเลือกคณบดีคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี เพื่อแตงต้ังเปนคณบดีตอไป 

คับจึงเสนอสภา

มหาวิทยาลัย  เพื่ออ       

ครุศาสตรใหเปนไป
 

  มต

คณะวิทยาการจัดการ  และคณ

๒.  ในสวนของคณะครุศาสตร  การสรรหาคณบดีไมเปนไปตามขอบัง

นุญาตใหดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับแตงต้ังเปนคณบดีคณะ

ตามขอบังคับตอไป 

ิที่ประชุม 
๑.

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ศาสตร 

๑.๔ รองศาสตราจารยพรเพ็ญ โชชยั แตงต้ังเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ณะครุศาสตร  ซึ่งมีผูตอบรับเพียงรายเดียว ไมเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยที่ก

  มีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดี  จํานวน ๔ คณะ ดังนี ้

๑.๑ นายบุญเลิศ  สงวนวัฒนา แตงต้ังเปน

๑.๒ ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ แตงต้ังเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคม

๑.๓ ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน แตงต้ังเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  ทั้งนี้ต้ังแตวนัที่  ๙  มนีาคม  ๒๕๕๒ 

๒.  ในสวนของค

ําหนดไว  จงึมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีชุดเดิม  ไปดําเนินการสรรหาใหม 

 
๕.๖  การพิจารณาอนุมัติใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกขาราชการและบุคลากร 

  ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ออกขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพ

วาดวยกองทนุพัฒนาขาราชการและบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏก

ชร   

ําแพงเพชร ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ฉบับประกาศ  ณ องผูมีสิทธิ

๕๐ ป  

รขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาํนวน  ๑  ราย  ไดแก   

ทอง 

 วนัที่ ๑๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  นั้น  ทั้งนี้  ความตามขอ ๗(๓) กาํหนดคุณสมบัติข

ขอรับทุน   จะตองเปนขาราชการทีม่ีอายุไมเกิน ๕๐ ปบริบูรณ นับถึงวนัเร่ิมเขาศึกษาตอ  หากอายุเกิน 
แตไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณนับถึงวันเริ่มเขาศึกษาตอ และเปนการศึกษาตอที่ไมกระทบตอการปฏิบัติ
ราชการ  ใหขออนุมัติจากสภามหาวทิยาลัยเปนรายกรณ ี  

อนึ่ง  ขณะนี้มขีาราชกา

ผูชวยศาสตราจารยเพลินพิศ จุฬพันธ กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ซึ่งมีอายุ ๕๒  ป ดังนัน้ เพื่อให

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๓- 

เปนไปตามขอบัง

ขาราชการบุคคลดังกลาว  

คับฯ  มหาวิทยาลัยฯ จงึขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหทนุสนับสนนุ

การศึกษาแก
 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมติัใหทนุสนับสนุนการศึกษาแกขาราชการและบุคลากร

ในกรณีอายุเกนิ  ๕๐ ปบริบรูณนับถึงวันเร่ิมเขาศึกษาตอ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให

    

ทุนสนับสนนุการศึกษาแก ผูชวยศาสตราจารยเพลินพิศ จฬุพันธทอง  

 
ย

ตามที่เสนอ 

๕.๗   การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร วาดว
การรับจายเงนิในการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.๒๕๕๑ 
(ฉบับท่ี ๒) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ความเปนมา 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดออกระเบียบระเบียบวาดวยการเรียกเก็บเ

และการใชจายในการดําเนนิการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต       

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับป

งนิ

ระกาศ  ณ วนัที่ ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๒  ไปแลวนัน้  เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ

จายเงินในการจัด

อ ๙. มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  จาก

นักศึกษาในลักษ ศของ

หใช

ถวนตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด

กษาจะต

 

ษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  มีประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน มหาวทิยาลัยจึงขอ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกลาว  ใน  ๒  ประเด็น ดังนี ้
๑.  ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๑ และใหใช

ความตอไปนีแ้ทน 
 “ข

ณะเหมาจายตลอดหลักสูตรหรือใหแบงจายเปนรายงวดก็ได  โดยจัดทําเปนประกา

มหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ” 

๒.  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับ

จายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๑ และใ

ความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๐. ในกรณีที่นักศึกษาไมสามารถศึกษาใหครบ

ภายในระยะเวลาสามภาคเรียน นักศึ องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป โดยชําระคาธรรมเนียม

การศึกษาที่กาํหนดใหนักศึกษาภาคปกติ หรือภาคพิเศษ แลวแตกรณี  ตองชาํระ ตามรายการทีก่ําหนดในขอ

๕  ระเบียบวาดวยการเรียกเก็บเงนิและการใชจายในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตาม

หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  รายละเอียดตามระเบียบที่แนบทายระเบียบวาระนี ้
   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๔- 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงนิในการจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร      

พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบ

ตอ

ภามหาวทิยาลัยเพ ี ้
า

ิชาชพีครูและสาขาการบริหารการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒ 

ับที่ ๒) แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒   
  อนึ่งหากที่ประชุมเหน็ชอบระเบียบฯ แลว  มหาวทิยาลัยใครขอนําเสนอประกาศที่เกีย่วของ

ส ื่อทราบดังน

๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเร่ือง  การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษ

อ่ืนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครูและสาขาการบริหารการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง  การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนยีมการศึกษา

าคพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  สาขาวภ
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบตามที่เสนอ  โดยใหแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  เร่ือง  การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

หารการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๒  ในขอ ๑.  จาก  “คาเอกสารประกอบการสมัคร”  

เปน  “คาธรรมเน

ลยั
. 

  

สาขาวิชาชีพครูและสาขาการบริ

ียมการสมคัรและการรายงานตัว” 

 
๕.๘  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศการจัดต้ังสวนราชการภายในมหาวทิยา

ราชภฏักาํแพงเพชร ที่มฐีานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ..
ความเปนมา 
ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ  ออกกฎกระทรวง  จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๒  ตอนที ่๒๐ ก ฉบับวนัที่  ๘  มนีาคม ๒๕๔๘  และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.

ฉบับประกาศ ณ วันที ่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙  นั้น 
๒๕๔๙  

ารดําเนนิงาน

ตามบทบาทภารกิจและอ ใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยฯ 

โดยความเหน็ชอบของคณ ประชุมคร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่  ๑๙  

การภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแ ะ  ดังนี ้

(๒)  สํานักวิชาการและจัดการศึกษา 

เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความคลองตัวในก

ํานาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย

ะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยในการ

กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒   จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาการจัดต้ังสวนราช

พงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณ

๑.   มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด โดยใหแบงสวนราชการ  ดังนี ้
(๑)  สํานกังานผูอํานวยการ 

๒.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหแบงสวนราชการ  ดังนี ้
(๑)  สํานกังานผูอํานวยการ 

  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๕- 

รายละเอียดการจัดโครงสรางและการจัดระบบงานของสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  แม าระนี้

(เอกสารแยกเลม) 
   

 ประเด็น

สอด และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบว

พิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบ

ฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ

 (ราง) ประกาศการจัดต้ังสวนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภ  
มต

ั . ...

ิที่ประชุม ที่ประชุมมมีติที่เกี่ยวของ ดังนี ้

๑.  อนมุัต  ิการจัดต้ังสวนราชการภายใน  ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ ๒  หนวยงาน ไดแก

หาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด โดยใหแบงสวนราชการ  ดังนี ้๑.๑  ม

(๑)  สํานกังานผูอํานวยการ 
(๒)  สํานักงานวิชาการและจัดการศึกษา 

๑.๒  สํานกัประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหแบงสวนราชการ  ดังนี ้
(๑)  สํานกังานผูอํานวยการ   
โดยใหตัดงานตรวจสอบภายในออกจากโครงสรางของสํานักประกันคุณภาพการศกึษา 

รองผูอํานวยการ  ๑  ตําแหนง  ทั้ง ๒ หนวยงาน  โดยให

อมกับหนวยงานอ่ืนทีจ่ะหมดวาระ 

  

  ๒.  อนุมัติตําแหนงผูอํานวยการ และ

ดําเนนิการสรรหาผูอํานวยการพร

๓.  อนุมัติใหเบิกเงนิตําแหนงบริหารสาํหรับผูอํานวยการ  ๑  คน และ รองผูอํานวยการ ๑ คน  

โดยใชงบประมาณเงนินอกงบประมาณของมหาวทิยาลัย 
 

๕.๙  การพิจารณาอนุมัติการกาํหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ความเปนมา  

ดวยคณะกรรมการพจิารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ในก

ประชุมคร้ังที ่๑ / ๒๕๕๒  เมื่อ

ร  

าร

วันที่ ๑๗  กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาอน

ัน้  ๑๕,๘๔๐ บาท  ตําแหนงเลขที่  

๐๑๓๒  สาขาเกษตรศาสตร นาํเสนอเพื่อพิจารณาอนุมติัการกําหนดตําแหนงเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศา
 

ุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเล่ือนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ  ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย จาํนวน ๑  ราย  ไดแก 

นายพงศชัย  กล่ินหอม  ตําแหนงอาจารย ระดับ ๗   ข

สตราจารย 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๖- 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหการอนุมัติกาํหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเล่ือนและแตงขาราชการการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง         

ผูชวยศาสตราจา  ในตําแหนงเลขที่และสังกัดเดิม   รย จาํนวน  ๑  ราย
 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  ทัง้นี ้ ต้ังแตวันที ่ ๙  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 

๕.๑๐  ก    ารพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนาหนวยงาน   
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเทียบเทาคณะ 

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ัง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการ

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  และผูอํานวยการสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตามคําส่ังสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที ่๐๐๕ / ๒๕๔๘ ส่ัง ณ ว

๒๓ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ทัง้นี ้ต้ังแตวนัที ่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘  เปนตนไป  มผีลใหการดํารงตําแหนงของ

ผูอํานวยการทัง้ ๔ หนวยงานจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นีน้ัน้     
ประกอบกับ มหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาการจัดต้ังสวนราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ในระเบียบวาระที่  ๕.๘  ดวยนั้น   
มหาวิ

ันที่  

ทยาลัยฯ จึงนาํเสนอตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา  

ัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเทียบเทาคณะ  ตามขอบังคับมหาวทิยาลัย

ติ  ห ราชการ 

ศ.๒๕๔๗   ประกอบดวย กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท ภทละ

นินการ   

สรรหาบุคคลที่เห ชก กช ี่มฐีานะ

เทียบเทาคณะ โ ลัยจากผูบริห

คณะกรรมการส
 

  

ห

ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  คุณสมบั ลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนหวัหนาสวน

หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.

รงคุณวุฒิเปนประธาน  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๓) และ(๔) ประเ

หนึง่คน  กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖(๕) จํานวนสองคน เปนกรรมการ ทําหนาที่ดําเ

มาะสมเพือ่ดํารงตําแหนงหวัหนาสวนรา าร หรือหวัหนาหนวยงานที่เรีย ื่ออยางอ่ืนท

ดยใหกรรมการสภามหาวทิยา ารทาํหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของ

รรหา  

ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงต คณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวนราชการ  ั้ง

หรือหัวหนาหนว
  

ยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาหวัหนาสวนราชการ หรือ

หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ ตามที่กรรมการแตละกลุมนาํเสนอดังนี้   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๗- 

ประเสริฐ  ตันสกุล    กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 

.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ  กรรมการสภาฯ ผูทรงคุณวฒุิ  กรรมการ 

จากผูบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

มการสรรหาหวัหนาสวนราชการฯ ดําเนนิการใหเปนไปตาม ขอบังคับ 

หนา

๓

๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ กรรมการสภาฯ จากคณาจารยประจํา  กรรมการ 

๕.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา สุกกระ  กรรมการสภาฯ

ทั้งนี้ใหคณะกรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนหวั

สวนราชการ   หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  โดยเครงครัดและ

เปนไปตามกาํหนดเวลา 

 
๕.๑๑  การพิจารณาคํารับรองการปฏิบติัราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ความเปนมา 
  ลัยไ

งการปฏิบัติราชการไปยงั

สํานักงานคณะก ป

ื่อพิจารณา 
 

ตามที่สภามหาวทิยา ดใหความเหน็ชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๒  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวทิยาลัยฯ ไดนาํเสนอคํารับรอ

รรมการการอุดมศึกษาเพื่อเสนอใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาลงนามไ

แลวนั้น  เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  

มหาวิทยาลัยฯ  จงึนําเสนอคํารับรองการปฏิบัติราชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตอสภามหาวทิยาลัยเพ

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาคํารับรองการปฏิบติัราชการและคูมือการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม

ตัวช้ีวัด  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดูแลกํากับและดําเนนิงานตามตัวช้ีวัด  และ

รายงานผลการดําเนินงาน รวมทัง้อุปสรรคตางๆ ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

 
๕.๑๒  การพิจารณาดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร พ
การถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

  

.ศ.๒๕๕๒  ตัวชี้วัดที่ ๑๒  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาท่ีและบทบาทของ
สภามหาวิทยาลยัและ

ความเปนมา 
ตามที่สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  โดยมีตัวช้ีวัดที่ ๑๒  เร่ือง  ระดับ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 



 -๑๘- 

ยตัวช้ีวัดยอย ๒  ตัวชี้วัด  ไดแก   
มหนาที่และบทบาท

องสภามหาวิทยาล  
 
ะ

ภาพ  มหาวิทยาลัยฯ 

จึงไดจัดทํา  (ราง นอ

ตัวช้ีวัดที ่๑๒.๑  ระดับคุณภาพของการกาํกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตา

ข ยั

ตัวช้ีวัดที ่๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

อนึ่งเพื่อใหระดับคุณภาพของการกาํกับดูแลตามหนาทีแ่ละบทบาทของสภามหาวิทยาลัยแล

ารถายทอดเปาหมายจากสภามหาวทิยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิก

)  แผนปฏิบติังานเพื่อความสําเร็จตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ตัวช้ีวัดที ่๑๒  นําเส

สภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ   
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๒  ตัวช้ีวัดที ่๑๒  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบ

สภามหาวทิยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามห

าทของ

าวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 
 

มติที่ประช

หาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ุม มีมติใหความเห็นชอบดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการของ

ม  พ.ศ.๒๕๕๒  ตัวช้ีวัดที ่๑๒  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และ

อบและ

ําเนินการตามข้ันตอน 

ระเบียบวาระท่ี

บทบาทของสภามหาวทิยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา  โดย

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําเสนอแตงต้ังคณะกรรมการและดําเนนิการตามรางทีน่ําเสนอ  ทัง้นี ้ ในสวนของ

ประเด็นการกาํกับดูแลและควบคุมตรวจสอบนั้น มอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจส

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด
 

  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  -  ไมม ี
 

ระเบียบวาระท่ี ๗     แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณว  ิ
  ื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดให ิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปใ

ะเบียบวาระท่ี  ๘

ุฒ
เน แนวคิดในการพัฒนามหาว

นการประชุมคร้ังตอไป 
 

ร    เรื่องอ่ืน ๆ 
๘.๑  การประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพ ๒๕  

ีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒  สําหรับเวลาและสถานที่ในการประชุมจะแจงใหกรรมการทราบต  

 

 

 

 

บัน ชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางปรียานุช  พรหมภาสิต) 

ชร  คร้ังที่  ๓ / ๒๕๕๒  ในวนัพธุที่  

ม อไป

 
(

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 

 

 

 

 

 

นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ทกึและสรุปรายงานการประ

บันทกึและสรปรายงานการประชม 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

-๑๙- 
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