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• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ยั

ปญญ มหาวิทยาลัยจาก

 

ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

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

ก.  รายนามกรรมการที่เขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร      นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร   กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาล

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๙.  นายสุชาติ   ตรีรัตนวฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

๑๐. นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๑. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

• ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  า       กรรมการสภา

คณาจารยประจํา 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

 ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 
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 ๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

และขาราชการ  ๖. นางมะลิวลัย  รอดกาํเหนิด    ประธานสภาคณาจารย
 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแล

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการ

ว  จึง

ประชุมตามระเบียบวาระ 

รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ขออนุญาต

อที่ประชุมนาํเสนอระเบียบวาระที่  ๔.๑ เร่ือง  รายช่ือผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย            

จากผูบร วิทยาลัย  จาก

ผูบริหาร  ทัง้ ๔ ท

  ผูชวยศาสตราจารย

ต

ิหาร  ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ  เพื่อจะไดขออนุญาตใหกรรมการสภามหา

านเขารวมประชุมตอไป  

  ที่ประชุมอนุญาต 
 

๔.๑   รายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลยั  จากผูบริหาร 
ความเปนมา 
เนื่องจากมกีารเปล่ียนแปลงผูบริหารของมหาวิทยาลัยตามวาระ  ทาํใหการดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหารส้ินสุดลง  บัดนี้ไดมี

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 

การสรรหาผูบริหารตําแหนงตางๆ เรียบรอยแลว  

กผูบริหาร 

ุณสมบัติ   

หลักเกณฑ  และ ูไดรับเลือกเปน

กรรมกา ภามห

  ๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ 

  ๒. รองศาสตราจารยธวัช  วรีะศิริวัฒน รบดี 

า 

ทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ   

  

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้ังแตวนัที่

มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนนิการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จา

สืบแทนบุคคลเดิม ตามหลักเกณฑและวธิีการแหงขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยค

วิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฎชือ่ผ

รส าวิทยาลัย จากผูบริหาร   แตละกลุม  ดังนี ้

  ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

  ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิกา

๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   ผูแทนจากกลุมผูดํารงตําแหนงหวัหน

  สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ 

  อยางอ่ืน

ตามขอบังคับฯ  กําหนดใหอธิการบดีนาํรายช่ือของบุคคลที่ไดรับการเลือก  เสนอสภา

๒๕๕๒ 
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มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูไดรับเลือกเปนตนไป    ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดประกาศรายช่ือผูไดรับเลือก ต้ังแต

วันที่  ๑

บ  และอนุญาตใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผูบริหาร  เขารวมประชุม 

๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  แลว  จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ 

ที่ประชุมรับทรา

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑.๑  การลงนามความรวมมือทางวชิาการในการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
  ความเปนมา 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดมีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสภาอุตสาหก

แหงประเทศไทย  ในการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดานโลจิสติกส  โดยอธิการบดีไดเขารวมพิธีลงนาม

รรม

ความรวมมือทาง ยแลว เมื่อวนัที ่๒๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒         

ที่ผานมา  อนึง่ม ชร 

อนระดับปริญญาตรี  ดานโลจิสติกสและการ

จัดการ ในระเบียบ

๒.  รวมมือในการพัฒนาวิชาชีพดานโลจิสติกสและการจัดการใหแกคณาจารย โดยการจัดอบรม
กรตามแตความเหมาะสม 

๓. สนับสนนุการพัฒนานักศึกษาใหมีความเขาใจในกระบวนการโลจิสติกสเชิงธุรกิจ  

มือ บวาระนี ้จึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อโปรดทราบ 

วิชาการกบัประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไท

ีมหาวิทยาลัยที่มีความรวมมือจํานวน  ๒  มหาวทิยาลัย  ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพ

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความรวมมือในการจดัการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  สวนมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา มีความรวมมอืในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท  

สําหรับขอบเขตความรวมมอื  ม ี ๓  ประเด็นไดแก 

๑.  รวมมือในการจัดทาํหลักสูตรการเรียนการส

ซึง่ขณะนี้ไดรวมกนัดําเนินการเสร็จส้ินแลว  และจะนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเห็นชอบ   

วาระที่  ๕  ตอไป  ทัง้นีจ้ะทาํการเปดการเรียนการสอนดังกลาว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด   

ใหแกคณาจารยและสนับสนุนวิทยา

รายละเอียดความรวม ตามเอกสารบันทกึความรวมมอืที่แนบทายระเบีย

  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที่ ๒๕  

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ บการณวิชาชีพ  พระนคร

แกรนดวิว  มหาว ยงานการประชุม

เสร็จเรียบรอยแลว รายงา ารประชุมแนบทาย

ระเบียบวาระนี้  ําเสน

 เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ หองประชุมบุญฑริก  ชั้น ๓  อาคารฝกประส

ิทยาลัยราชภัฏพ ระนคร  กรุงเทพมหานคร  นั้น  ฝายเลขานกุารไดจัดทํารา

นการประชุมมีจํานวน  ๑๙  หนา  รายละเอียดในเอกสารประกอบก

อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จึงน
 

มติที่ประชุม    ใหแกไขตัวเลข ในหนา ๑๕  ขอ  ๔.๒.๑  เปนดังนี ้

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 
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 “เงนิจายขาดจากเงินคงคลัง  จํานวน  ๒๑,๓๗๑,๙๓๖” 

ระเบียบวาระท่ี

หลังจากนั้นจงึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๒ / ๒๕๕๒  

 
 ๓  เรื่องสบืเน่ือง 

  -  ไมม ี
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๒   รายงา ินงานตามมติสภามหาว ๒๕๕๒  นผลการดําเน ิทยาลัย ครัง้ที่ ๓ / 
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการ

ิตางๆ  ไปแลวนัน้  มหา

ปร  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒   

และมีมต วิทยาลัยฯ จึงขอนํา วทิยาลัย                  

ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบว

เร ี่ 

ะชุมคร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที ่๒๕

เสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามหา

าระนี้  

ื่องท มติที่ประชุม 

มีมติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต

คณบดีคณะครุศาสตร ทั้งนีต้ั้งแตวัน

๒๕ มนีาคม  ๒๕๕๒ 

การดําเนินงาน 

มีคําส่ังแตงต้ังคณบดีคณะ       

ครุศาสตรแลว  โดยคณบดีไดเสน

รายช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนรองคณบ

และหัวหนาสํานักงานคณบดีแลว  

มีคําส่ังแตงต้ังเปนผูอํานวยกา

จํานวน  ๖  หนวยงาน  ไดแก          

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลย

สารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา,  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะ

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภ

ผูรับผิดชอบ 

๑ ั้งเปน

ที่ 

    

อ

ดี

ฝายเลขานุการ 

๒ มีมติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปน

หัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนา

หนวยงานทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ  

จํานวน  ๖  หนวยงาน   

ทั้งนี้ต้ังแตวนัที่ ๒๕ มนีาคม  ๒๕๕๒ 

ร

ี

เบียน,  

ัฏกําแพงเพชร        

แมส

ผูอํานวยการแลว 

ฝายเลขานุการ 

อด,  และสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยผูอํานวยการ ไดเสนอ

รายช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนรอง

ผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงาน

๓ 

รติดต้ัง

กองนโยบายและแผนไดแจง

หนวยงานที่เกีย่วของเพื่อใหดําเนนิการ

ตามข้ันตอนปฏิบัติแหงระเบียบวาดวย

การพัสดุตามโครงการที่ไดเสนอแลว 

-  กองนโยบาย

และแผน 

-  ฝายพัสดุ  

 

อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.

๒๕๕๒  (คร้ังที่ ๓) เพื่อสนับสนุน

โครงการเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเรียน

รวมและอํานวยการ  โครงกา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภ ําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

-๗-

ัฏก

 

ระบบเครือขา ําแสง และ

าร

ร  โครงการติดต้ัง

ตา ขตไฟฟา   

ยเสนใยแกว น

งานติดต้ังเครือขายสายทองแดงอาค

เรียนรวมและอํานวยกา

ขายกัน้นก  โครงการขยายเ

โครงการซอมแซมทรัพยสิน 

มติที่ประชุม 

และงบบริหารกลาง จํานวนท

๒๑,๓๗๑,๙๓๖  บาท 

อนุมัติจํานวนตําแหนงรอง

ผูอํานวยการ สวนราชการภายใน

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ การดําเนินงาน 

 

นิติกรประจํามหาวิทยาลัยไดจัดทํา

ระเบียบฯ  รองรับการเบิกจ

 ั้งส้ิน   

๔ 

มห

วิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม

สอด และ สํานักประกนัคุณภาพ

กา นง

าวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่มี

ฐานะเทยีบเทาคณะ ไดแก  

มหา

รศึกษา เปนหนวยงานละ ๒ ตําแห

ใหความเหน็ชอบนโยบายการก

 

ายเงนิประจาํ

ตําแ นด

ยาลัยฯ เพื่อนําเสนอนายกสภา

มหา

นิติกรประจํา

มหาวิทยาลัย 

หนงรองผูอํานวยการตามที่กาํห

ไวในกฎหมาย  วาดวยเงนิเดือนและเงนิ

ประจําตําแหนงจากเงนิรายไดของ

มหาวิท

วิทยาลัยลงนามแลว 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัด

ประชุมเพื่อถายทอดนโยบายใ

ของมหาวทิยาลัยทราบและถือปฏิบัต

แลว   

มหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการจัดทํา

ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง  คานิยม

หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  ลงวนัที ่ ๒๗  มีนาคม  

๒๕๕๒  เพื่อใหบุคลากรของ

๕ ํากับ

ดูแลองคการและนโยบายกํากับตนเอง

ที่ดี 

หบุคลากร

ิ

สภา

มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ

๖ ใหความเหน็ชอบคานิยมหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหา

ยได

/

ไปสู

กองนโยบาย

และแผน 

วิทยาลัยถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน

แลว  ทั้งนี้  บคุลากรของมหาวทิยาลั

มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

โครงการเพื่อนาํคานยิมแตละดาน

การปฏิบัติแลว   

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายให       

ผูกํากับดูแลและผูรับผิดชอบตัวช

๗ ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนา

สถาบัน สูสากล  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ี้วัด

รองฯฝาย

วางแผนและ



 -๘- 

จัดทําแผนป สําเร็จ

ลัยมีผลคะแนน

อยูใน

พ

ิเทศสัมพันธ/ 

ศูนยภาษา 

ฏิบัติงานเพื่อความ ัฒนา / ฝาย

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ แลว  ซึง่ใน

รอบ ๖ เดือน  มหาวิทยา

ระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ   

 

การดําเนินงาน 

ซึ่งเปาหมายจะตองไดรับการจ

สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองคกร

จัดอันดับช้ันนาํของโลก 

มหาวิทยาลัยไดมอ

ว

เรื่องท่ี มติที่ประชุม 

 

    ใหความเหน็ชอบ แผนการอนุร

พัฒนาและสร

ผูรับผิดชอบ 

 ัดอันดับ  

๘ ักษ 

างเสริมเอกลักษณ ศิลปะ

แล ริการ

การ

   

พระราชดําริ  

บหมายใหรอง

อธิการบดีที่รับผิดชอบจัดประชุม

หนว 

คํา

- รองฯวทิย         

บริการ  

ศึกษา

ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ะวัฒนธรรม  แผนการใหบ - ยงานเพื่อสรางความเขาใจเกณฑ

แหงความสําเร็จ รวมทัง้จัดทํา

แผนปฏิบัติงานเพื่อความสาํเร็จตาม

รับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๒ ดวยแลว   

วิชาการและวิชาชีพแกสังคม  แผน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการและแผนการสงเสริมและ

สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

รองฯ วิชาการ 

- รองฯ จัด

๙ ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง 

รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธาน

  

าหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

ํา

ิเพื่อ

พิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการ แลว ซึง่จะนําเสนอ

ตอสภามหาวทิยาลัยในระเบียบวาระที ่

๕ ตอไป 

ฝายนิติการและเจาหนาที ่ไดท

การทาบทามกรรมการผูทรงคุณวุฒ

แตงต้ังเปนคณะกรรมการ

กรรมการพิจารณากํ

ฝายนิติการและ

การเจาหนาที ่

๑๐ 

รหาผูบริหาร ระเบียบวาระที่ ๕ ตอไป 

ใหความเหน็ชอบแตงต้ัง

คณะกรรมการทบทวนระเบียบ

มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยใหความเหน็ชอบใน

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

ขอบังคับเกี่ยวกับการสร

ในตําแหนงตาง ๆ   

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๙- 

  ความเปนมา  
  ามที่มหาวิทยาลัยไดมีประกาศกําหนดอัตราคาใชจายในโครงการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา(ภ

า  

นขอ 

๑(๑)  แหงระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงนิในการจัดการศึกษาระดับ

าย

า 

ันวาคม 

ต

าคพิเศษ) พ.ศ.๒๕๔๑ ไปแลวนัน้  เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดําเนนิ

ไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงต้ังหัวหนางานประสานการจดับัณฑิตศึกษ

อีก ๑ ตําแหนง  โดยประกาศกําหนดอัตราคาตอบแทน รายเดือนเดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท  ทัง้นี ้ตามความใ

๑

บัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) พ.ศ.๒๕๔๑  กําหนดใหมหาวทิยาลัยรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ะชุม เพื่อโปรดทราบ   จึงนาํเสนอที่ปร
 

ที่ประชุมรับทราบ   โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมขีอเสนอแนะใหมหาวทิยาลัยมอบหม

หนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการจัดทาํระเบียบ วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ

(ภาคพิเศษ)  ใหเปนปจจุบนัและเปนแนวทางเดียวกันสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
 

๔.๔  สรุปรายงานการรบั – จายเงนินอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคม   ถึงเดือนธ
๒๕๕๑  และประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ 
  ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนนิการสรุป

ายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๑   และประจําเดือน

ภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภา

สถาบัน ม

เพื่อทราบ 

  

นและพฒันา  ทําการตรวจสอบยอดเงินคงคลัง 

คงเหลือ ณ ป

ระเบียบวาระท่ี

ร

มกราคม  ถงึเดือนมีนาคม  ๒๕๕๒  เพื่อนาํเสนอตอส

ราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตา

เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) จงึนาํเสนอที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมขีอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนเงนิคงคลัง คงเหลือ   จงึมอบหมายให    

รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน  รองอธิการบดีฝายวางแผ

จจุบัน และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมคร้ังตอไป   

 
  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปรญิญา และ       

ปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 
(๒)  การพจิารณาอนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับประกาศนียบ

ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑ (เพิ่มเติม) 

๕.๑ (๑)   

ัตรบัณฑิต      

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๐- 

(๓) ี่       
๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๑

ความเป

  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับปริญญาโท ภาคเรยีนท
 (เพิ่มเติม) 
นมา  

เนื่องจา ารศึกษาระดับอนุปริญญา  และ

ิญญาตรี ประ ิม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 

ไดแตงต้ังคณะก ําเสน ภา

หาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประ

ิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๒ คน 

 ๒.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิชาชีพครู  จํานวน  ๑  คน 

 

ณา

กในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผูสําเรจ็ก

ปร เภทภาคปกติ ,ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท เพิม่เต

รรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึง่ผลเปนที่ถูกตองแลว  จึงน อส

ม

ชุมในระเบียบวาระนี้) 
 

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งส้ิน  ๗๙  คน ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาว

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๗๔ คน 

๑.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๓ คน 

  

๓.  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จํานวน  ๑  คน  
 

ประเด็นพิจาร   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  , ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  และ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที ่๒       

ปการศึกษา  ๒๕๕๑(เพิ่มเติม) 
 

  มติที่ประชุม    ใหตรวจสอบช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  “นายสมกฤษ  ทมิขาว”  

วาสะกดถูกตองหรือไม  หลังจากนัน้จึงมมีติอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

 
๕.๒  การพิจารณาเลือกและแตงต้ังประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลยั 

  ความเปนมา 
  ตามที ่ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบุคคลเดิมไดลาออกจาก

ตําแหนงทาํใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยที่  ๐๐๑ / ๒๕๕๒  ฉบั

ประกาศ ณ วนัที ่๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๐  ส้ินสุดลง  ทั้งนี้ตามความ

บ

ในขอ ๖.๑ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 

าชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   พ.ศ.๒๕๔๗  กาํหนดใหสภามหาวทิยาลัย

ีควา ดใน    

ังคับฯ เปนประธานกรรมการ   

  ิน

ิจารณา

ร

พิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังบุคคลที่ม มรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหน็เหมาะสม  ตามที่กาํหน

ขอ  ๗ แหงขอบ

เพื่อใหการดําเน งานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนนิไปไดอยาง

ตอเนื่อง  สงผลตอการพัฒนามหาวทิยาลัย   มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๑- 

คัดเลือกและแตงต้ังประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี   ซึง่พิจารณา

แลวเหน็ าร

ายละเอียดประวัติตามเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี ้

  

สมควรเสนอให  นายสมจิตร ล้ิมลอืชา  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจก

มหาวิทยาลัย ร
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาคัดเลือกและแตงต้ังประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบคัดเลือกและแตงต้ังนายสมจิตร ล้ิมลือชา  เปนประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามที่เสนอ  ทัง้นีต้ั้งแตวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 

๕.๓  การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 
  ความเปนมา 

ตามที่สภามหาวทิยาลัย  ใหความเห็นชอบการแตงต้ังนายสมจิตร  ล้ิมลือชา  เปนประธาน

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ในระเบียบวาระที ่ ๕.๒  ไปแลวนั้น   

อนึ่งตามความในขอ ๖.๒  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรม

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวทิยาล

การ

ยัแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย  

ระธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยเปนประธาน   อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

าที่

ังคับ 

จํานวนไมนอยกว เ รการศึกษา

งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

นไปดวยความเรียบรอย   มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อดําเนนิการเลือกกรรมการสภา

หาวิทย ริม

ลัย ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อจะไดดําเนินการตอไป 
 

 

ป

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ทําหน

เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ   โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคุีณสมบัติตามที่กาํหนดในขอ ๗ แหงขอบ

าเจ็ดคนและไม กินสิบเอ็ดคน  โดยในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพื้นที่บริกา

ของมหาวทิยาลัยไมนอยกวากึ่งหนึง่  

 ดังนัน้เพื่อใหการดําเนนิการใหไดมาซึง่กรรมการส

เป

ม าลัยผูทรงคุณวุฒิจาํนวนสองคน  เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเส

กิจการมหาวิทยา

ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนสองคน  เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมมีติใหความเหน็ชอบแตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน ๒ คน  เพื่อเปนกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  

ไดแก  นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน   และนายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๒- 

 
 ๕.๔  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   

ความเปนมา     
ตามที่สภามหาวทิยาลัยไดแต รรมการพิจาร ทางวชิาการ ลัย

ราชภัฏ นัที่  ๘  มิถนุ ณะก ระการปฏิบัติ

ว แต าวจ ที ่ ๗  มิถ ๕๒  นี้นัน้  เพ เนนิการ

ข ห ดําเนินไ รอย ตอ นไปตามหลัก วิธีการ

ข ร กณฑแ าแตงต้ัง ําแหนงผ าจารย  

ร า าจารย (ฉ ๕๕๐  จึง นอสภามหาวิทยาล รณา

แ ั้ง ําแหนง าวิทยาลั ปร

สาขา ี่
เชี่ยวชาญและตรวจ

ผลงานได 

นการ

งต้ังคณะก ณาตําแหนง  มหาวิทยา

กําแพงเพชร ต้ังแตว ายน  ๒๕๕๐ โดยค รรมการมีวา งาน  ๒  ป  ต้ังแต

ันที่ งต้ัง ซึง่คณะกรรมการดังกล ะครบวาระในวนั ุนายน  ๒๕ ื่อใหการดํา

เนื่อง และเป เกณฑและอกํา นดตําแหนงทางวิชาการ ปดวยความเรียบ

องป ะกาศ  ก.พ.อ. เร่ือง หลักเ ละวิธีการพิจารณ บุคคลใหดํารงต ูชวยศาสตร

องศ สตราจารย  และศาสตร บับที่ ๒) พ.ศ.๒ นาํเส ัย  เพื่อพิจา

ตงต คณะกรรมการพิจารณาต ทางวชิาการ มห ยราชภัฏกําแพงเพชร  ะกอบดวย 

วชิาท
ตําแหนงใตําแหนงทาง

ที่ ชื่อ - นามสกลุ 
วิชาการ ประชุม 

๑ นายสมบัติ  นพรัก รองศาสตราจารย การศึกษา  ประธานกรรมการ

๒ นายสมบัติ  กาญจนกิจ ศาสตราจารย พลศึกษา กรรมการ 

๓ นายประเสร ศิฐ  วทิยารัฐ าสตราจารย ภูมิศาสตร กรรมการ 

๔ นายดิเรก  ปทมสิริวัฒน ศาสตราจารย เศรษฐศาสตร กรรมการ 

๕ นางอรพินท  รังสิมันต ศาสตราจารย เคมี กรรมการ 

๖ นายเดือน  คําดี ศาสตราจารย ปรัชญาและศาสนา กรรมการ 

๗ นายระมัด  โชชัย รองศาสตราจารย - เลขานุการ 

๘ นายศรัณย  วงศคําจันทร รองศาสตราจารย - ผูชวยเลขานุการ 

๙ น ผูชวยเลขานุการ างสาวปาจรีย ผลประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย - 

๑๐ นางสาวภัสสศา  ราชซุย  - ผูชวยเลขานุการ 

 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแห

ทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

นง 

ิที่ประชุมมต  ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ  

ิทยาลัยราช

 
การพิจารณาแผนรบันักศกึษาประจําปการศกึษา  ๒๕๕๒(เพิ่มเติม) 

มหาว ภัฏกําแพงเพชร  ตามที่เสนอ 

 ๕.๕  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๓- 

ความเปนมา     
ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑   

มีมติอนุมัติแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒  ไปแลวนั้น  อนึ่ง เพื่อเปนการเปดโอกาสทางการ

ศึกษาเพิ่มมากข้ึน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จงึขอนําเสนอแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  

๒๕๕๒(เพิ่มเติม)   ในหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาค กศ.บป.    
 

ติม) ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเ
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)

ตามที่เสนอ   
 

 ๕.๖  การพิจาร
า

ณาใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจาํคณะ 
ความเปนม  

สตรและเทคโนโลยีและ

แลวนัน้         

เปล่ียนแปลงแลวดังนี ้

๑.  คณะ ดังนี ้

ณบดีและหัวหนาสํานักงานคณบดี 

   รรมการ 

๒  และ          

บุคคลในลําดับที่  ๔  ต้ังแ

ัง้บุคคลที่มกีารเปลี่ยนแปลง  ดังนี ้

สตร าสํานักงานคณบดี 

นกรรมการและเลขาน ว

  

๑)  นายบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  คณบดี  เปนประธาน 

  ๒)  ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ  พรมสายใจ  รองคณบดี เปนรองประธาน 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะวทิยาศา

คณะวทิยาการจัดการ  เม่ือวนัที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่  ๒๘  

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑  นัน้ เนื่องจากมกีารเปล่ียนผูบริหารระดับคณะ  ซึ่งไดดําเนินการไปเรียบรอย

บัดนี ้ ทัง้ ๓  คณะไดเสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการประจําคณะในสวนทีม่ีการ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เสนอแตงต้ังบุคคลที่มกีารเปลีย่นแปลง  

๑)  รองศาสตราจารยพรเพญ็  โชชัย  คณบดี  เปนประธาน 

๒)  ผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ  จองไพจิตรสกุล  รองคณบดี  เปนรองประธาน 

๓)  ผูชวยศาสตราจารยขวัญดาว  แจมแจง  รองค

เปนกรรมการและเลขานุการ 

๔)  นายกิติศักด์ิ  นวลจนัทรฉาย   ผูทรงคุณวุฒิ  เปนก

    ทั้งนี้  บุคคลในลําดับที่  ๑ – ๓  ต้ังแตวนัที ่ ๙  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕

ตวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๓๐  พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ๒.  คณะวิทยาการจัดการ  เสนอแตงต

๑)  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  คณบดี  เปนประธาน 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยราตรี  สิทธิพงษ  รองคณบดี เปนรองประธาน 

๓)  ผูชวยศา าจารยเพชรา  บุดสีทา  รองคณบดีและหัวหน

ุการ  ทัง้นี ้ ต้ังแต ันที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   เป

๓.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอแตงต้ังบุคคลทีม่ีการเปล่ียนแปลง  ดังนี ้

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๔- 

๓)  นายพิชิต  พจนพาท ี รองคณบดีและหวัหนาสํานกังานคณบดี เปนกรรมการ

เลขานุการทัง้นี้  ต้ังแตวนัที ่ ๙  มีนาคม

และ

  พ.ศ.๒๕๕๒   

  าํเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะ

วิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยจึงน

 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป   
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ ทั้ง ๓ คณะ ตามที่เสนอ
 
 

๕.๗  การพิจารณาใหความ

 

เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนระเบียบและขอบังคับ
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร   

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่  ๒๕  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

ใหความเหน็ชอบ ท

ผูทรงคุณวุฒ ิ, กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร , กรรมการ

สภามหาวทิยาลัย ผูแทนคณาจารย ,ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และผูแทนหนวยงาน นั้น

การดําเนินการทบทวน ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแ นไปดวยความเรียบ

มหาวิท มหาวทิยาลัยเพื่อพ รือต

เห ม

คณะกรรมการ บทวนระเบียบและขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ซึ่งมาจากกลุม

ตางๆ ไดแก กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  เพื่อให

รอย  ระเบียบและ พงเพชร  เป

ยาลัยจึงขอเสนอตอสภา ิจารณาเสนอชื่อบุคคลกลุมตางๆ ขางตน  ห ามที่

็นส ควร  เพื่อมีคําส่ังแตงต้ังตอไป 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณา อบ

มหาวิท
 

แตงต้ังคณะกรรมการทบทวนระเบียบและข ังคับ

ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบ ังคับ

มหาวิท

ชุม 

บุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการทบทวนระเบียบและ ขอบ

ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดังนี ้

ตําแหนงใน
ที่ ชื่อ - สกลุ ตําแหนง 

การประ

๑ นายประเสริฐ  ตันสกุล 

  โฆวิไลกูล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธาน 

๒ รองศาสตราจารยสุกัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

กรรมการ ๓ รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๔ ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

๕ รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

๖ รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๕- 

๗ ผูชวยศา รรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารยสตราจารยปรีชา  ปญญา ก  กรรมการ 

๘ นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

๙ รองศาสตราจารยพรเพ็ญ  โชชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารยประพมิพร  โกศิยะกุล ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการฯ กรรมการ 

๑๑ นายสุชิน  รอดกําเหนิด    ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวทิยาลัย    กรรมการแ

เลขานุกา

๑๒ นายอภิชา

ละ

ร 

ติ  บวบขม ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของมหาวทิยาลัย    ผูชวยเลขานุการ 

 

 

โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี ้

๑. ดําเนินการพิจารณาทบทวนระเบียบและ ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระเบียบและขอบังคับใหเปนปจจุบนั และมีความคลองตัวในการปฏิบัติ  โดยยึด

หลักการบริหารจัดการที่ดี  

๒. จัดทํา (ราง) ระเบียบและ ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยอาจรับฟงความ

คิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของดวยวิธีการทีห่ลากหลาย  เพื่อนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยใหความเหน็ชอบและ

ประกาศใชตอไป 

 
๕.๘  การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

คณะ และหนวยงานที่มฐีานะเทียบเทาคณะ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕

ื่อ  

๒ 
ความเปนมา 
ตามที ่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ ของ

มหาวิทยาลัยราช ร  ลว

วาม

ัน  อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวทิยาลัยสูการปฏิบัติ 

มหาวิทย  

ัฏกําแพงเพชร  คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ทัง้นี ้ แผนฯ 

ดังกลาวไดดําเนิ รวมของบุคลากรจากทุกหนวยงาน  ในระหวางวันที่  ๑๑ – ๑๕  พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ผ

ภักกําแพงเพช ในการประชุมคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๑ เมือ่วันที่  ๒๘  กนัยายน  พ.ศ.๒๕๕๑  ไปแ

นั้น   อนึง่เพื่อใหการดําเนนิงานตามภารกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  มีค

สอดคลองสถานการณปจจุบ

าลัยราชภัฏกําแพงเพชร จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป

พ.ศ.๒๕๕๒ ของมหาวทิยาลัยราชภ

นการโดยการมีสวน

านมา  รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้  
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒   
   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 



 -๑๖- 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนท่ียุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร  
และหนวยงานระดับคณะ 

ความเปนมา     
เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  และเปนการส่ือสารเพื่อสราง

ความเขาใจแกบุคลากรทัว่ทั้งมหาวทิยาลัย  ดังนัน้  มหาวิทยาลัย  พรอมดวย คณะ จํานวน  ๕ คณะ  และ

นวยงา

ปาประสงคแตละประเด็นยทุธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานตนเอง  และมีความเช่ือมโยงกับ

เปาประ

าน

 

ห นทีม่ฐีานะเทยีบเทาคณะ จาํนวน ๗  หนวยงาน  จึงไดจัดทาํแผนที่ยทุธศาสตรของหนวยงาน ข้ึน      

โดยกําหนดเ

สงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดวย  ซึ่งประกอบดวย ๔  มิติ  ไดแก  มิติดานประสิทธิผล  

มิติด คุณภาพ  มิติดานประสิทธิภาพ  และมิติดานการพัฒนาองคกร  รายละเอียดแผนที่ยทุธศาสตร ของ

มหาวิทยาลัย  คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้

(เอกสารแยกเลม) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเหน็ชอบแผนท่ียุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร  คณะและหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบตามที่เสนอ  ทัง้นี้ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานผลก

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  รอบ ๖  เดือนใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 
 

ารปฏิบัติ

 ๕.๑๐  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

ณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
     วามเปนมา

๕.๑๑  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสตูรศิลปศาสตรบั
ค   

กระทรวงศึกษาธ านวน  ๒  หลักสูตร  ไดแก   

 

คณะเมื่อวนัที ่ ๒๓  กุมภาพนัธ ๒๕๕๒  

และไดรับความเห

ดวยคณะวทิยาการจัดการ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐานตาม ประกาศ

ิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  จํ

 ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานเิทศศาสตร 

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกลาว ผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการประจํา

น็ชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมื่อวันที ่ ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  แลว  

๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมส

เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

-๑๗- 

มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

อุตสาหกรรมทองเที่ยว  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร 

บ  เนื่องจากเปนหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จงึควรทบทวน

ยวิชา

ิ่มเติมวชิาเอกบังคับ  เกี่ยวกับการทองเทีย่วเชิงวฒันธรรม  แทน รายวิชา “การ

ทองเที่ยวเชิงนิเว

บบัตรมัคคุเทศก  ควรใหมีความสอดคลองกับ

หลักสูตรมาตรฐา

อง 

 

ที่ประชุมพิจารณาคราวละหลักสูตร  โดยมีขอเสนอแนะในการแกไข แตละหลักสูตร ดังนี ้
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

๑) ใหตรวจสอบรหัสวิชาในหนา ๑๘  ใหตรงกับ หนา ๓๐   

๒) ในวิชาเอกบงัคั

รา  “การจัดการงานแมบาน” ซึ่งอาจปรับเปนรายวชิาเอกเลือก 

๓) ควรเพ

ศ”  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแหลงทองเทีย่วในจังหวัดกาํแพงเพชร 

๔) ควรเพิ่มเติมวชิาเอกบังคับเกี่ยวกบัรายวิชาดานส่ิงแวดลอม   

๕) ในสวนของรายละเอียดเกีย่วกับการขอรั

นการอบรมมัคคุเทศก  ปจจุบันที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนดไวแลว  
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตข

แตละรายวิชาใหสอดคลองกันทุกจุดทีป่รากฏในหลักสูตร 
 

ติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบหลักสูตรที่เสนอในหลักการ ทั้ง  ม ๒  หลักสูตร  โดยใหแกไขใน

ประเด็นที่เสนอแ

ผูรับผิดชอบหลัก พฒันากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒ
 

นะขางตน  สําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ให

สูตร  ขอคําปรึกษาจากรองศาสตราจารยวศิน  อิงค

 ิ ในการดําเนนิการปรับแก   

 ๕.๑๒  การพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
  ความเปนมา  

ดวยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร    ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐานต

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  จํานวน ๑ 

หลักสูตรไดแกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   

ทั้งนี้  ห กัสูตรดังกลาวไดผานการกล่ันกรองจากคณะก

าม

วิทยาลัยจงึนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตร  

รายละเอียดตาม

ล รรมการประจําคณะเมื่อวนัที่  ๔  

กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒  และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมือ่วันที่  ๗  พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๒  แลว  มหา



 -๑๘- 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาว

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะใ

ชิาภาษาไทย  

นการแกไขหลักสูตร ดังนี ้

ัชญาของหลักสูตร เปนดังนี้ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

 เปนห

๑) ในหนา ๑  ชื่อยอปริญญา  ใหแกไขใหถูกตอง เปน  B.A. (Thai Language) 

๒) แกไขปร

ภาษาไทย ลักสูตรที่มุงสรางบัณฑิต ใหมีความรูและทักษะดานในการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมทัง้ใหมีคุณธรรม จริยธรรม” 

๓) เพิ่มเติมวัตถุประสงคในขอ ๔.๒.๔  เปนดังนี ้ “๔.๒.๔  เพื่อสงเสริมเจตคติทาง

ภาษาไทย ทําให

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 

บัณฑิตมีโลกทัศนกวาง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตน

ใหอยูในส

อก

งัคมไดเปนอยางดี  และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติ” 

 ๔) ใหแยกรายละเอียดการอธิบายโครงสรางหลักสูตร  โดยใหแยกตารางระหวางวิชาเ

เด่ียว และวิชาเอกโท   
 

มติที่ประชุม  ใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  โดยให

แกไขในประเด็นที่เสนอแนะขางตน 
๕.๑๓  ก เห

แบบ

     

ารพิจารณาใหความ ็นชอบ (ราง)หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา
เทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ 

๕.๑๔  การพจิารณาใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวชิาออก
ผลิตภัณฑอุตสาหรรม 

ความเปนมา  
ดวยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหไดมาตรฐาน

ตามประกา

ัณฑอุตสาหกรรม 

ะเมื่อวนัที่  ๒๖  

กุมภาพนัธ ๒๕๕ คม พ.ศ.๒๕๕๒  

แลว  มหาวิ ูตร  รายละเอียดตาม

เอกสารประ

ศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  จํานวน ๒ 

หลักสูตรไดแก 

 ๑) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกสและการจัดการ 

๒) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภ

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกลาวไดผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการประจําคณ

๒  และไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมเมื่อวนัที่  ๗  พฤษภา

ทยาลัยจงึนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบหลักส

กอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็ พิจารณา   พิจารณาใหความเหน็ชอบ (น ราง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ

สาขาวิชาเทคโนโลยโีลจิสติกสและการจัดการ และ (ราง)หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

ิต  

ังนี ้ที่ประชุมพิจารณาคราวละหลักสูตร  โดยมีขอเสนอแนะในการแกไข แตละหลักสูตร ด

๒๕๕๒ 



 -๑๙- 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกสและการจัดการ 
๑) ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกติในโครงสรางหลักสูตร ในหนา  ๑๐ และ ๑๔  เนื่องจาก

มาตร

สิ- 

าหนดใหเรียน ๙ หนวยกิต แตวิชาที่มีอยูมีเพียง ๙ หนวยกิต 

หรับวชิา  ประวัติและวิวฒันาการการออกแบบ  วิชาระเบียบวิจัยออกแบบ

 ๒๔  เนื่องจากเปน

รมีวชิาเรียน 
 

ตามเกณฑ ฐานหลักสูตร  กําหนดใหวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา  ๘๔  หนวยกิต   

๒) ในหนา ๑๔ ใหแกไขรหัสวิชา สําหรับวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีโลจ

ติกส  และวิชาสหกิจศึกษา เนื่องจากในรางหลักสูตรใชรหัสวิชาเดียวกนั   

๓) แผนการเรียน ในหนา ๑๘ – ๒๐  ใหเรียงลําดับรหัสวิชากอนหลัง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๑) แกไขงบประมาณ  ในหนา ๑๖   ประจําป ๒๕๕๖  ใหถกูตอง 

๒) วิชาแกนเลือกในหนา  ๑๗ กํ

จึงใหโยกเปนวิชาแกน   โดยไมตองแยกวชิาแกนบังคับ วิชาแกนเลือก 

๓) สํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  วิชาสัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และวิชางานวิจยัออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  เปนวิชาที่เรียนทัง้  ๒  แขนง  จงึใหยายไปเปนวิชาแกน  

๔) ใหปรับแผนการเรียน  สําหรับวิชาเลือกเสรี  ควรนําไปไวในป ๓ หรือ ป ๔  

๕) ใหแกไขแผนการเรียน ปการศึกษาที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ในหนา

การฝกประสบการณวิชาชีพฯ ไมคว

มติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบหลักสูตรที่เสนอในหลักการ ทั้ง  ๒  หลักสูตร  โดยใหแกไข 

ในประเด็นที่เสนอแนะขางตน   

สําหรับรางหลักสูตร  ทัง้ ๕  หลักสูตร  ขางตน  มอบหม ะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นาํเสนอตอสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามข ตอนภายในกําหนดเวลา  ทัง้นี ้ หากมีขอเสนอแนะใหแกไขในประเด็นใด ที่ประชุมมีมติ

นุญาตการแกไข  โดยอยูในดุลยพนิิจของอธิการบดี 

ะเบียบวาระท่ี  ๖

ายใหคณะวิทยาการจัดการ  คณ

ั้น

อ
 

ร    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหา
 -  ไมม ี

ะเบียบวาระท่ี  ๗

วิทยาลัย   
 
 

ร    แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกร ุฒิ 
ยาลัย  

อดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการ

ะเบียบวาระท่ี  ๘

รมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณว
  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิท

ส ประชุมคร้ังตอไป 
 

ร

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 

   เรื่องอ่ืน ๆ 
.๑  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที ่ ๕ / ๒๕๕๒  ในวนัพธุที่ ๒๔ มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒   

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

๘

๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๔ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม 
๒๕๕๒ 

-๒๐- 

 

 
 

 

 
 

 

 
                    

 
 

 

 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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