
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 

าวิทยาลัย 

ูทรงคุณวุฒ ิ   

  

าลัย 

ประจํา 

งษ  

  

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 

ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

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

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแกว    

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามห

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ

•   ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐. นายสมจติร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทย

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๕. รองศาสตราจารยระมัด  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

๑๖. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 



 -๒- 

 ๑. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๒. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยา

 ๔. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยา
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

   ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณ

ิ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต 

ารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เร  

วิสิฐ  ธญัญะวัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตตอที่ประชุม  

ําเสนอระเบียบวาระที่  ๔.๒   เร่ือง  รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ตอสภามหาวิทยาลัย   

ื่อทรา ประชุมตอไป  
   

 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
  ผูชวยศาสตราจารย

น

เพ บ  เพือ่จะไดขออนุญาตใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เขารวม

ที่ประชุมอนุญาต

 ๔.๒   เรื่อง  รายชื่อคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ   
ความเปนมา  
ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการ ชุดที่ ๒  ไดหมดวาระลง เมื่อวนัที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.

๒๕๕๒ นั้น  บดันี้มหาวทิยาลัยฯ ไดดําเนนิการเพื่อใหไดมาซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการ  ตามกระบวนก

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยพนักงานมหาวทิยาลัย  (ฉบับที่ ๒)  แลว  ทั้งนี้กรรม

คณาจารยและขาราชการไดทําการเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานสภาคณาจารยและขาราชการแลว  

าร

การสภา

ล่ินจันทร  ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘  สังกัดคณะมนษุยศาสตรและ

   ปรากฏตามประกาศแนบทายระเบียบวาระนี ้

งนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ 

ระชุม ัตน  เจิงกล่ินจันทร  ประธานสภา

เขารวมประชมุเปนลําดับถดัไป 

ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิก

สังคมศาสตร  รายละเอียดประวัติตามเอกสารที่แนบทายระเบียบวาระนี้  สําหรับรายชื่อกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จึ

ที่ป รับทราบ และเชิญผูชวยศาสตราจารยศรีร  

คณาจารยและขาราชการ   
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 



 -๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  -  ไมม ี

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัจันทรที ่    

  กันยายน  พ. . ร  นัน้         

          

มุเพื่อโปรดพิจารณา

บรองรายงานการประชุม

ศ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

รประชุมมจีํานวน  ๑๑  หนา    

๒๘

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานกา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนําเสนอที่ประช

 รั
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายนามกรรมการที่เขารวมประชุม  ลําดับที่  ๑๖.  

เรขา  อรัญวงศ  เปน  รายนามกรรมการที่ลาประชุม 

หลังจากนั้นจงึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๘ / ๒๕๕๒  

ระเบียบ

ผูชวยศาสตราจารย

 
วาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 

 -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๒  
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลั

๒  และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิท

มติที่ประชุม 
การพิจารณา (ราง)  ขอบงัคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       

ย ในการประชุมค ๘ ก      

พ.ศ.๒๕๕ ยา ามม ัย  

ดังนี้  

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 

ร้ังที ่๘ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัจนัทรที่  ๒

ลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนนิงานต

การดําเนินงาน 
มอบหมา

นัยายน          

ติสภามหาวทิยาล

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 

๑ 

วาดวยการกาํหนดภาระงานทาง

วิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย   

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ยใหคณะกรรมการจัดทํา

รางฯ

 

กําลั ิจารณาจัดทาํ รางประกาศภาระ

นที่เหลือ ตามทีก่ําหนดในขอ ๕ (๒) 

คณะกรรมการ

จัดทํารางฯ และ

ฝายนิติการ 
 และฝายนิติการปรับแกตามมติ

สภาฯ ซึง่จะนาํเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใชและถือ

ปฏิบัติตอไป 

ขณะนี้คณะกรรมการจัดทําราง

งพ

งา

๒๕๕๒ 



 -๔- 

แหงขอบังคั ภา

มหา

บ โดยจะนาํเสนอส

วิทยาลัยพิจารณาตามข้ันตอน 

 
 

การดําเนินงาน 
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน

รวบรวมเพื่อแจงหนวยงานภายใน

มหาวิท

เรื่องท่ี มติที่ประชุม ผูรับผิดชอบ 
๒ การพิจารณา (ราง) แผนการปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปงบประมาณ         

พ.ศ.๒๕๕๓ ยาลัย  และเตรียมการจัดสง

สํานั

๓

กองนโยบาย

และแผน 

กงานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ  เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

ตอไป 

มอบหมายใหกอง

 

๓ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงนิ

 

นโยบายและแผน  

กรอก ัติ

ื่อ

กองนโยบาย

นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๓   

 ขอมูลโครงการตางๆ ทีไ่ดรับอนุม

จัดสรร  เขาสูระบบบัญชี  ๓  มิติ  เพ

แจงใหแตละหนวยงานดําเนนิการ

เบิกจายตามโครงการ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

จัดทําหนงัสือราชการ  แจงมติสภ

มหาวิทยาลัย ไปยังบุคคลดังกลาว ซ

รับทราบมติดังกลาวแลว  และ

และแผน 

๔ การพิจารณาจางผูเกษียณอายุราชการ

ใหปฏิบัติงานเปนลูกจางชัว่คราว กรณี

อายุเกนิ ๖๕  ป 

ได

า

ึ่งได

มีหนังสือ

ราชการมายงัมหาวิทยาลัย  วาไม

นอตอทีป่ระชุม

ทราบในระเบียบวาระที่  ๔.๕ 

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

ประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป  

รายละเอียดจะนําเส

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร เรื่อง  การจายคาตอบแทนการสอนและคา
ดําเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต  พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ความเปนมา  

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่๖ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัท

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑  ใหความเหน็ชอบระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว

ี ่ ๒๕ 

าดวยการรับจายเงินเพื่อ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 



 -๕- 

จัดการศ นไป

 มหาวทิยาลัยฯ จึงขอนําเสนอประกาศ กาํหนดหลักเกณฑ  

การจายคาตอบแ ะคาดําเนินการในการจัดการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๒  

รายละเอียดตาม

ึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑  ไปแลวนัน้    เพื่อใหการจดัการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เป

ดวยความเรียบรอยอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ทนการสอน แล

ประกาศแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนาํเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

๔.๔  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร   เรือ่ง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับดุษฎีบณัฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่๖ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๕ 

มิถุนายน พ.ศ.๒ บระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการรับจายเงินเพื่อ

ดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑  ไปแลวนัน้    เพื่อใหการจดัการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต เปนไป

ดวยควา นิ

คาธรรมเนียมกา ฎีบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๒  รายละเอียดตามประกาศแนบทายระเบียบวาระนี ้ 

จึงนาํเสนอที่ประ

๕๕๑  ใหความเหน็ชอ

จั

มเรียบรอยอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยฯ จงึขอนําเสนอประกาศ การเรียกเก็บเง

รศึกษา ระดับดุษ

ชุม เพื่อทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
๔.๕  การไมขอปฏิบัติหนาที่ตอ  ของผูเกษียณอายุราชการ กรณีอายุเกิน ๖๕  ป 

ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่๘ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ไดพิจารณาจางผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย  ผาสุข  ผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัต

เปนลูกจางชัว่คราว กรณีอายุเกิน ๖๕ ป  โดย  มมีติให

๒๘  

ิงาน

ตอสัญญาจาง ตอไปอีกหกเดือน  และสามารถขอ

ประเมินเพื่อตอส ือน  นั้น   ทัง้นี ้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทําหนังสือราชการ

สภามหาวทิยาล แจงมติดังกลาว ไปยงัผูเกษียณอายุราชการ เพื่อทราบแลว  ตอมาผูชวยศาสตราจารย    

ลัย  วาไมประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป  เนือ่งจาก

สุขภาพ

ระเบียบวาระนี้  จึ

ระเบียบวาร
๕.๑ (๑)  ปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี 

(๒) าตรี 

ัญญาไดอีกทุกๆ หกเด

ัย 

เจนวทิย   ผาสุข  ไดมีหนังสือราชการมายังมหาวทิยา

ไมเอ้ืออํานวยทีจ่ะปฏบิัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

งนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

ะท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาอนมุัติให
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียน ที ่๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

 การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับอนุปริญญาและปรญิญ
ประเภท ภาค กศ.บป.  ภาคเรียนที ่๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 
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เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๒  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และ

ปริญญาตรี  ประเภทภาค ราย รประกอบการประชุม) ทั้งนี้ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ัง นทีถู่กตองแลว  จึงนําเสนอ

สภามหาวทิยาลัย  เพื่อพ กลาว ดังนี้ (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประ
 

๑. ระดับ รี ประ ทั้งส้ิน  ๑๓๘  คน ประกอบดวย 

 

ิจ 

 

.  รวมทั้งส้ิน  ๒๓๘  คน ประกอบดวย 

๒.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๑๒๙ คน 

 ๒.๒  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพือ่การพัฒนาทองถิ่น  จํานวน  ๑  คน 

ปกติ  และระดับปริญญาโท  ( ละเอียดตามเอกสา

คณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป

ิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดัง

ชุมในระเบียบวาระนี้) 

อนุปริญญา และปริญญาต เภทภาคปกติ  รวม

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๑๐๑ คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๑๐ คน 

๑.๓  สาขาวิชาการบริหารธรุก จํานวน  ๔ คน 

๑.๔  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๑๑ คน 

๑.๕  สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๑๒ คน

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๔๕ คน 

๒.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๕๗ คน 

๑.๔  สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน  ๗ คน 

๓.  ระดับปริญญาโท  รวมทั้งส้ิน  ๒  คน  ประกอบดวย 

 ๒.๑  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จาํนวน  ๑  คน 

 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ติ  และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
  

ประเภทภาคปก

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

 
 ๕.๒  การพิจารณาแผนรบันักศกึษาประจําปการศกึษา ๒๕๕๓ 

ความเปนมา  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 

ดวย  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนนิการเตรียมการรับนกัศึกษา ประจําปการศึกษา  

๒๕๕๓  เพื่อใหก ใครขอนําเสนอ 

ผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓   ซึง่แผนรับดังกลาวไดผานการพิจารณา ใหความเห็นชอบจาก 

ารเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึง

แ

๒๕๕๒ 
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คณะกรรมการบ ล ตาม

วาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

ริหารมหาวทิยา ยั เมื่อวนัที ่ ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ เปนที่เรียบรอยแลว  รายละเอียด

เอกสาร  ในระเบียบ

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมอภิปรายถึงจํานวนนักศึกษาที่ตํ่ากวาแผนรับนกัศึกษา  โดยให

ขอเสนอแนะ  ดัง

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยเสนอ

กิจกรรมเดน หรือจุดขายของแตละคณะ 

ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

นี ้

๑.  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ หรือแนะแนวเชิงรุกใน

๒.  ประชาสัมพันธเชิงรุกโดยขอความรวมมือจากส่ือทีวทีองถิน่ 

๓.  จัดใหนักเรียนเปาหมาย   

หลังจากนั้นจงึมีมติอนุมัติแผนรับนักศึกษาตามที่เสนอ 

 
๕.๓  การพิจารณารายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาํป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  รอบ ๑๒ เดือน 
ความเปนมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เปนประจําทุกปงบประมาณ  นัน้   

บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๒ ดวย อ

ไดดําเนินการ

จัดสงรายงานผล   ใ

 พ.ศ.๒๕๕๒  นี้ มหาวิทยาลัย  ได  ๓.๕๓๙๘   

จากคะแนนเต็ม   คะแนน  ซึ่ งัม น  N/A  

ตนเอง (Self – Assessment Report) รอบ ๑๒ เดือนเสร็จส้ินแลว  มหาวิทยาลัยฯ  จงึขอเสน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   เพื่อมหาวิทยาลัยฯ  จะ

การปฏิบัติงานดังกลาว หกับสํานักงาน ก.พ.ร.  ตอไป 
สําหรับคะแนนการประเมิน ในปงบประมาณ

๕ งย ีตัวช้ีวดัที่รอผลการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรากฏผลเป

จํานวน  ๗  ตัวช้ีวัด  รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  รอบ ๑๒ เดือน 

    

มติที่ประชุม ที่ประชุมอภิปรายตัวช้ีวัดที่มผีลการประเมินเปน ๑  (ระ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 

ดับสีแดง) 

ประกอบดวย ตัว

ดับนานาชาติ ตอจํานวนวทิยานพินธปริญญาโทหรือเอก   และตัวช้ีวัดที่  ๔.๒.๓  รอยละของ

ผลงานวิชาการท 

ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา   โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข  ดังนี ้

ชี้วัดที ่  ๔.๑.๔  รอยละของบทความวทิยานพินธ  ปริญญาโท หรือเอกที่ตีพมิพเผยแพรทัง้ใน

ระดับชาติหรือระ

ี่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ตอจํานวนอาจารย

๒๕๕๒ 
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๑.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาโท

ทุกหลักสูตร 

  

นับสนนุ  โดยต้ังคณะทาํงานเพื่อ

ึกษาถึงข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงาน 

ิบัติ 
ราชการ ประจาํป

๒.  ควรพัฒนาวารสารสักทอง ใหเปนวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

๓.  ในสวนของการจดลิขสิทธ์ิ  มหาวิทยาลัยควรใหการส

ศ

หลังจากนั้นจงึมีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  รอบ ๑๒ เดือน ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกําลังศึกษาหาแนวทางการจัดต้ังชมรมศิษยเกา  

ืบหนาจะนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนนุการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย หากมีความค

เพื่อใหขอเสนอแนะตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกล่ินจนัทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  นําเสนอ

ยบายของฝายบริหารเพื่อนาํไปสูความเขาใจของบุคลากรและการมี

นอแนะในกจิการของมหาวิทยาลัยและการพฒันามหาวทิยาลัยตอ

หาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพฒันาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการ

มหาวิทยาลัย  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีอ่ธิการบดีหรือสภา

จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ๒  คร้ังที่ผานมา  ไดสรุปประเด็นที่จะ

การ  

ง

ผนการดําเนนิงาน 

แนวทางการดําเนนิงานสําหรับสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม  ซึ่งภารกิจสําคัญคือ  เปนหนวยงาน

ประสานความเช่ือมโยงระหวางนโ

เปาหมายรวมกัน  ภายใตกรอบหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ  ดังนี ้

  ๑.  ใหคําปรึกษาและขอเส

อธิการบดีหรือสภามหาวทิยาลัย 

  ๒.  แสวง

ปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 

  ๓.  พทิักษผลประโยชนของ

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ๔.  เรียกประชมุคณาจารยและขาราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและ

นําเสนอความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย 

  และ

ดําเนนิการ  ไดแก  โครงการยกยองบุคลากรที่มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรม  และโครง

จัดกิจกรรมกระตุนการเขียนบทความทางวิชาการของคณาจารย  ซึง่รายละเอียดกิจกรรมอยูระหวางการวา

แ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 



 -๙- 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมขีอเสนอแนะใหสภาคณาจารยและขาราชการจัดกิจกรรม  

เสริมสรางความสามัคคีระหวางบุคลากร  และสรางความเปนนักวิชาการใหเปนที่ยอมรับในสังคมทองถิน่ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  สรุป

ู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ําแพงเพชร  เพื่อตอตานกระแสการกอต้ังสถาบันผลิตครู  มหาวิทยาลัยจึงควรหาวิธเีพื่อสรางความยอมรับ  

นาครูไดอยางมคุีณภาพ  ซึ่งอาจจะตองนาํเสนอดวยผลงานการวิจัย  หรือ

จัดเวทีส

าจารย  ควรเปน

เร่ืองใกล ัวทีสั่งคมมองขาม แตกระทบโดยตรงกับวิถชีวีิตของคนในสังคม    

 
ระเบียบวาระท่ี ๙

ประเด็นไดดังนี ้

  ๑.  การสรางความยอมรับในการเปนสถาบันการผลิตบัณฑิตคร

ก

วาเรามีจุดยืน  สามารถผลิตและพัฒ

ัมมนา (Symposium)  

  ๒.  การผลิตงานวิจัยในบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  รวมถึงงานวิจยัของคณ

ต

     เรื่องอ่ืน ๆ 
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่ ๑๐ / ๒๕๕๒  ในวนั    

เวลา ๐๙.๐๐ น.   หองประชุมบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏ

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัน ชุม 

 
(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

จันทรที ่ ๗  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒

ณ กําแพงเพชร  แมสอด 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 (อา ิต) จารยปรียานุช  พรหมภาส

ทกึและสรุปรายงานการประ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๘ ตลุาคม 
๒๕๕๒ 
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