
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครัง้ท่ี ๑๐ / ๒๕๕๓ 

วันพุธที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  ชัน้ ๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว     นายกสภามหาวิทยาลยั 
  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคณุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตนัสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  นายวีระศกัดิ ์  ป่ีบวั     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๖.  รองศาสตราจารย์สกุญัญา  โฆวิไลกลู  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๗.  รองศาสตราจารย์วศนิ  อิงคพฒันากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๘.  นายอนสุสรณ์  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุฒันา  สกุกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร  
๑๐. รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศริิวฒัน์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓.  รองศาสตราจารย์สมชยั  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรตพิงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจนัทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวนั   เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑.  พลอากาศเอกเสริมยทุธ  บญุศริิยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  

  ๒.  นายสชุาต ิ จงึกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๓.  รองศาสตราจารย์สมบตั ิ นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๔.  นายสชุาต ิ ตรีรัตน์วฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธ์ิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๔- 

  ๖. นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    ประธานคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
       
ค.  รายนามผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีในการประชุม 
  ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทบัทิม     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานท่ีประชมุตรวจสอบเห็นวา่กรรมการสภามหาวิทยาลยัครบองค์ประชมุแล้ว  จงึกลา่วเปิด
การประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  ไมมี่ 
   
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี ๙ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๓  เม่ือวนัพธุท่ี  ๒๙  
กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุสกัทอง  ชัน้ ๒  อาคารส านกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้ ฝ่ายเลขานกุารได้จดัท ารายงานการประชมุเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน
การประชมุ  มีจ านวน  ๑๙  หน้า   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบวาระนี ้    
 

จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี ๙ / ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  -   ไมมี่ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๙/ ๒๕๕๓  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  ๒๙  กนัยายน พ.ศ.   ๒๕๕๓    

และมีมตติา่งๆ  ไปแล้วนัน้  มหาวิทยาลยัฯ จงึขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลยั  
ดงันี ้ 
 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๕- 

 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ให้ความเห็นชอบค าสัง่สภา
มหาวิทยาลยัเร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประจ าสถาบนัวิจยัและพฒันา 

        งานการเลขานกุาร  น าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลยัฯ ลงนามค าสัง่
สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ท่ี ๐๐๘/๒๕๕๓  ลงวนัท่ี  ๒๙  
กนัยายน  ๒๕๕๓  และแจ้ง
สถาบนัวิจยัและพฒันาทราบแล้ว 

งานเลขานกุาร 

๒       ให้ความเห็นชอบปรับอตัราคา่จ้าง   
ของบคุลากรประจ าตามสญัญาจ้าง 

มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าท่ี
และนิตกิารจดัท าประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร    
เร่ือง ปรับอตัราคา่จ้างพนกังานใน
สถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี ๑  
ตลุาคม  ๒๕๕๓  และ ประกาศให้
ทราบโดยทัว่กนัแล้ว     

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิตกิาร 

๓       ให้ความเห็นชอบแผนรับนกัศกึษา 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 

       มอบหมายให้ส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน จดัท า
ประกาศรับนกัศกึษา และจดัท า
เอกสารประกอบการแนะแนวรับ
นกัศกึษาประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
แล้ว 

ส านกัสง่เสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

๔         อนมุตัจิดัสรรงบประมาณเงิน        
นอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๔   

มอบหมายให้กองนโยบายและ
แผน  กรอกข้อมลูโครงการตา่งๆ         
ท่ีได้รับอนมุตัจิดัสรร  เข้าสูร่ะบบบญัชี  
๓  มิต ิ เพ่ือแจ้งให้แตล่ะหนว่ยงาน
ด าเนินการเบิกจา่ยตามโครงการ 

กองนโยบาย
และแผน 

๕ 

 

 

 

 

 

 

     ให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบาย
การก ากบัดแูลองค์การท่ีดี มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัก าแพงเพชร 

มอบหมายให้กองนโยบายและ
แผนแจ้งทกุคณะหนว่ยงานทราบ 

กองนโยบาย
และแผน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๖- 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๖      ให้ความเห็นชอบข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ด้วยเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ ความสามารถทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับนกัศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     มอบหมายให้ศนูย์ภาษาและงาน
นิตกิารไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ศนูย์ภาษาและ
งานนิตกิาร 

๗      ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒ ระดบั
หนว่ยงาน และระดบัมหาวิทยาลยัและให้
ข้อเสนอแนะ 

มอบหมายให้ส านกัประกนั
คณุภาพการศกึษาน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ
เป็นข้อมลูในการด าเนินงานตอ่ไป 

ส านกัประกนั
คณุภาพ
การศกึษา 

๘      ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานการ
จดัการความเส่ียง ระดบัมหาวิทยาลยัและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

มอบหมายให้ส านกัประกนั
คณุภาพการศกึษาน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ
เป็นข้อมลูในการด าเนินงานตอ่ไป 

ส านกัประกนั
คณุภาพ
การศกึษา 

๙      ให้ความเห็นชอบการพิจารณา  
แผนการปฏิบตัริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๔ 

มอบหมายให้กองนโยบายและแผน
รวบรวมเพื่อแจ้งหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลยั  และเตรียมการจดัสง่
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ  เพ่ือจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔  ตอ่ไป 

กองนโยบาย
และแผน 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เร่ือง  การจ่ายค่าตอบแทนการสอน 

และค่าด าเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้จดัท าประกาศเร่ือง  การจา่ยคา่ตอบแทนการสอน

และคา่ด าเนินการในการจดัการศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิต  และได้ใช้ในการจดัการศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตมา
ตัง้แตปี่การศกึษา  ๒๕๕๑  แตเ่น่ืองจากในปีการศกึษาตอ่ไป  จะมีผู้สอบวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศกึษา
ประกอบกบัจะมีการจดัท าวารสารยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา  ดงันัน้คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงึจดัท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ืองการจา่ยคา่ตอบแทน
การสอนและคา่ด าเนินการในการจดัการศกึษาระดบัดษุฎีบณัฑิตขึน้มาใหม ่ โดยผา่นมตใินการประชมุ



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๗- 

คณะกรรมการบณัฑิตศกึษา  ครัง้ท่ี  ๕/๒๕๕๓  เรียบร้อยแล้ว  เม่ือวนัท่ี  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๓  ตามเอกสาร
ประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบวาระนี ้

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 ๔.๓  การส ารวจการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 

ส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 

ความเป็นมา  
ตามหนงัสือ กระทรวงศกึษาธิการ ดว่นท่ีสดุ ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๓๘๐๔  ลงวนัท่ี  ๒๗  

กนัยายน  ๒๕๕๓ เร่ือง  การจดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา           
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่ของสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ กระทรวงศกึษาธิการได้   
ให้สถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่ส ารวจพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ฉบบัปัจจบุนัอีกครัง้หนึง่   
วา่มีความครบถ้วนสมบรูณ์หรือไมแ่ล้วแจ้งผลการส ารวจอยา่งเร่งดว่น ภายในวนัท่ี ๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๓        
โดยสง่ไปยงัส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา เพ่ือกระทรวงศกึษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการ
อดุมศกึษาจะได้ด าเนินการรวบรวมและสรุปผลน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนมุตัใินหลกัการให้การ
อนโุลมเป็นการเฉพาะตอ่ไป  

มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชรได้ตรวจสอบและส ารวจการจดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาวา่
ด้วยปริญญา ในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหนง่ 
แล้ว  ปรากฎวา่มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  ไมมี่การจดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพ่ือให้มีผลบงัคบัใช้
ย้อนหลงั   
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 ๔.๔  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมตรวจสอบผลปฏิบัตริาชการ ตามตัวชีวั้ดที่ ๑๓ 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ก าหนดประเด็นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่น

ร่วมและแสดงความคิดเห็นและร่วมตดิตามตรวจสอบ โครงการตามแผนการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่
สงัคม  และโครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามตวัชีว้ดัท่ี ๑๓   
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  บดันี ้ การด าเนินการดงักลา่วได้เสร็จสิน้แล้ว 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๘- 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 
๕.๑  (๑)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกต ิภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
       (๒)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  
       (๓)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 
      ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

(๔)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

ความเป็นมา  
เน่ืองจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  และระดบับณัฑิตศกึษา  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัฯ   ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศกึษา  
ซึง่ผลเป็นท่ีถกูต้องแล้ว  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา
ดงักลา่ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม่) 
 

๑. ระดบัปริญญาตรี ประเภทภาคปกต ิ รวมทัง้สิน้   ๓๐  คน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  สาขาวิชาศลิปศาสตร์   จ านวน  ๔  คน 
 ๑.๒  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๙  คน 
 ๑.๒  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน  ๕  คน 
 ๑.๔  สาขาวิชาการบญัชี    จ านวน  ๑๒  คน  
๒. ระดบัปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทัง้สิน้  ๑๘๕  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาศลิปศาสตร์   จ านวน    ๑๗  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน    ๑๖๐  คน 
 ๒.๓  สาขาวิชานิตศิาสตร์   จ านวน  ๑  คน 
 ๒.๔  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๗  คน 
๓.  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รวมทัง้สิน้  ๖๐  คน 
๔. ระดบับณัฑิตศกึษา   รวมทัง้สิน้  ๓  คน  ประกอบด้วย 
        ๔.๑  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  จ านวน  ๑  คน 
 ๔.๒  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการปกครองท้องถ่ิน จ านวน  ๒  คน 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๙- 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาอนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกต ิ ภาค กศ.บป. ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  และระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคเรียนท่ี ๑   
ปีการศกึษา ๒๕๕๓ 

   
  มตทิี่ประชุม    อนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ตามท่ีเสนอ  
 
 ๕.๒  การพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมีค าสัง่แตง่ตัง้ให้ นางธารทิพย์  ธรรมสอน  ด ารงต าแหนง่คณบดี  

คณะวิทยาการจดัการ  ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท่ี ๐๐๔ / ๒๕๕๒   ลงวนัท่ี  ๒๕  
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๒  ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  นัน้  เน่ืองจากนางธารทิพย์  ธรรมสอน  
ได้รับการอนมุตัจิากสภามหาวิทยาลยัในคราวประชมุครัง้ท่ี ๗/ ๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓   
ให้ขยายเวลาราชการตอ่ไปจนสิน้ปีงบประมาณท่ีผู้นัน้มีอายคุรบหกสิบห้าปีบริบรูณ์  จึงท าให้ต าแหนง่คณบดี
สิน้สดุลงตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตอ่เวลาราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐   

ทัง้นีค้วามตาม ข้อ ๕(๑)  แห่งข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ด้วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาขึน้คณะหนึง่ ประกอบด้วย  
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิเป็นประธาน  และกรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖(๓)  
และ(๔) ประเภทละหนึง่คน  กบักรรมการสภามหาวิทยาลยัตามมาตรา ๑๖(๕) จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
ท าหน้าท่ีด าเนินการสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหนง่คณบดี โดยให้กรรมการสภามหาวิทยาลยัจาก
ผู้บริหารท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหา 

 

ประเดน็พจิารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปตามข้อบงัคบัฯ มหาวิทยาลยัจงึขอน าเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี  ประกอบด้วย  
๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ   คนหนึง่เป็นประธาน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิอ่ืนอีกสองคน เป็นกรรมการ  
๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผู้แทนคณาจารย์ประจ า หนึง่คนเป็นกรรมการ  
๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผู้แทนผู้บริหาร หนึง่คนเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
 

มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีตามท่ีกรรมการแตล่ะกลุม่
น าเสนอดงันี ้  



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๐- 

๑.  นายวีระศกัดิ ์ ป่ีบวั     กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ ประธาน 
๒.  รองศาสตราจารย์วศนิ  อิงคพฒันากลุ   กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ   กรรมการ 
๓.  นายอนสุสรณ์  แสงพฒุ     กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคณุวฒุิ  กรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรตพิงศ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า 
            กรรมการ 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุฒันา สกุกระ กรรมการสภาฯจากผู้บริหาร กรรมการและเลขานกุาร 

ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการสรรหาคณบดีด าเนินการให้เป็นไปตาม ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  วา่ด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  โดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจดัการ  
จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ  ในวนันี ้ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

๕.๓   การพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส านกัสง่เสริมวิชาการ และงาน 

ทะเบียน ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยัท่ี ๐๐๙/ ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี   ๒๖  กนัยายน  ๒๕๕๐ นัน้  บดันี ้
คณะกรรมการชดุดงักลา่วได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครบวาระแล้ว 

ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  จงึได้ด าเนินการให้ได้มาซึง่คณะกรรมการประจ าส านกั 

สง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกระบวนการแหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ด้วย
คณะกรรมการประจ าส่วนราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลยัฯ  จงึน าเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจ าส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน    
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี  ้
 

ประเดน็พจิารณา   พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส านกัสง่เสริมวิชาการและงาน 

ทะเบียน 
 
  มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ือง  แตง่ตัง้
คณะกรรมการประจ าส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และให้แก้ไขตาม (ร่าง)  ค าสัง่มหาวิทยาลยัฯ 
ในข้อท่ี ๗  จากเดมิ  “หวัหน้าส านกังานสถาบนัวิจยัและพฒันา”  เป็น  “หวัหน้าส านกังานส านกัสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียน” 
 

๕.๔  การพจิารณากรอบของต าแหน่งอันดับเงนิเดือนของต าแหน่ง และจ านวนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๑- 

ความเป็นมา 
  ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา 
๒๐  ก าหนดให้สภาสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดกรอบของต าแหนง่ อนัดบัเงินเดือนของต าแหนง่ และจ านวน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีพงึมีคราวละ ๔ ปี นัน้  เน่ืองจากกรอบของต าแหนง่ อนัดบัเงินเดือน
ของต าแหนง่และจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้อนมุตัิ เม่ือคราวประชมุสภามหาวิทยาลยั
ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๐  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  มิถนุายน  ๒๕๕๐  ครบก าหนด ๔ ปีแล้ว 
  ฉะนัน้  เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ สงักดัมหาวิทยาลยั   
ราชภฏัก าแพงเพชร  สามารถท่ีจะเข้าสูต่ าแหนง่ตามกรอบของต าแหนง่ได้  มหาวิทยาลยัฯ  จงึน าเสนอกรอบ
ของต าแหนง่ อนัดบัเงินดือนของต าแหนง่ และจ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุท่ี
พงึมีในมหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖  น าเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนมุตักิรอบของต าแหนง่ดงักลา่วตอ่ไป ตามเอกสารประกอบการประชมุท่ีแนบ 
 

ประเดน็พจิารณา    พิจารณาอนมุตักิรอบของต าแหนง่ อนัดบัเงินเดือนของต าแหนง่ และ 
จ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
 

มตทิี่ประชุม อนมุตัิกรอบของต าแหนง่ อนัดบัเงินเดือนของต าแหนง่ และจ านวนข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖  ตามท่ีเสนอ 
  

๕.๕  การพจิารณาแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา 
  ด้วยมีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จ านวน  ๒  ราย  ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  วิธีการมาตรฐาน  การก าหนดต าแหน่งท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  และตาม
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ว่าด้วยการก าหนดระดบัต าแหน่ง  และการแต่งตัง้ข้าราชการ   พล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึน้  พ.ศ.๒๕๕๐  ได้ย่ืนความประสงค์ขอประเมินเพ่ือเข้าสู่
ต าแหนง่ประเภทผู้บริหาร  ดงันี ้

  ๑.  นางมะลิวลัย์   รอดก าเหนิด  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ๖  ขอประเมินเพ่ือเข้าสูต่ าแหนง่ 
ผู้อ านวยการกองกลาง  (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  ๗) 
  ๒.  นายภาณพุงศ์   สืบศิริ  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๗  ขอประเมินเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๘) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๒- 

ซึง่การประเมินการเข้าสูต่ าแหนง่  มี  ๓  ขัน้ตอน  และมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลดงันี ้

  ขัน้ตอนที่   ๑  ประเมินการปฏิบตัิงาน  คณุลักษณะ  และสมรรถนะของบุคคล(ผลผ่านการ
ประเมิน  ดงัเอกสารท่ีแนบ) 

  ขัน้ตอนท่ี  ๒  ประเมินการยอมรับจากบคุคลภายในและภายนอก  ได้แก่ 
          -  คณะกรรมการบริหารหนว่ยงาน  และผู้ปฏิบตังิานเจ้าสงักดั 
          -  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  (ก.บ.) 
              (ผลได้รับการยอมรับ  ดงัเอกสารท่ีแนบ) 

  ขัน้ตอนท่ี  ๓  ประเมินเพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกอง  ๔  สว่น  ประกอบด้วย 
          สว่นท่ี  ๑  ประเมินความเหมาะสมจากประวตัสิว่นตวั  ภาระงานและผลงาน 
          สว่นท่ี  ๒  ประเมินความเหมาะสม  ด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน 
          สว่นท่ี  ๓  ประเมินวิสยัทศัน์ 
          สว่นท่ี  ๔  ประเมินคณุลกัษณะ  โดยวิธีสมัภาษณ์ 
              (ผลผา่นการประเมิน  ดงัเอกสารท่ีแนบ) 

  งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
ได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคลโดยมตเิวียน  และมีมตใิห้ความเห็นชอบเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  จ านวน  ๒  ราย  ดงันี ้

  รายที่  ๑  ต าแหน่งผู้ อ านวยการกองกลาง  (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  ๗)  นางมะลิวัลย์     
รอดก าเหนิด  แตเ่น่ืองจากยงัไมผ่า่นการฝึกอบรมหลกัสตูรท่ี  ก.พ.อ.  รับรอง  ตามกรอบมาตรฐานหลกัสตูรการ
บริหารงานอดุมศกึษาระดบัสงู  จึงให้แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการกองกลาง  จนกว่าจะผ่าน
การอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูท่ี  ก.พ.อ.  รับรอง 

  รายที่   ๒  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๘)
นายภาณพุงศ์  สืบศริิ 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑. ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  วา่ด้วยการก าหนดระดบัต าแหนง่และ 
การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๒. ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  การก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่ผู้บริหารท่ีต้องผา่น 
การอบรมหลกัสตูรท่ี  ก.พ.อ.  รับรอง 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๓- 

๓. ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานก าหนดระดบัต าแหนง่และการแตง่ตัง้ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  ให้ด ารงต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  ตามท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด 

๔. ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ให้ 
ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการกอง  และหวัหน้าส านกังานเลขานกุารคณะ  หรือหวัหน้าส านกังานผู้อ านวยการ   
ท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

ประเดน็พจิารณา     พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้  นายภาณพุงศ์  สืบศริิ  ด ารงต าแหนง่   
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  (นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๘)  ส าหรับ  นางมะลิวลัย์   รอดก าเหนิด  
แต่งตัง้ให้รักษาการในต าแหน่งผู้ อ านวยการกองกลาง  (เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  ๗)  จนกว่าจะผ่านการ
อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูท่ี  ก.พ.อ.  รับรอง 

 

มตทิี่ประชุม   อนมุตัิตามท่ีเสนอ   
 

๕.๖  การพจิารณานโยบายและแนวด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ความเป็นมา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มีนโยบายและแนวด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ซึง่ใช้เป็นแนวในการปฏิบตัใินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา  ๒๕๕๒   และเพ่ือให้การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีคณุภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลยัและมาตรฐานสากลโดยทัว่ไป  
มหาวิทยาลยั  ฯ  ได้ทบทวนนโยบาย ฯ  ให้มีความสอดคล้องกบักฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

จงึน าเสนอข้อมลูมาเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเล่ม)   
และมหาวิทยาลยัจกัได้ประกาศ และใช้เป็นการปฏิบตัใินการประกนัคณุภาพภายในมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 

ประเดน็พจิารณา   พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวด าเนินการประกนัคณุภาพ 

การศกึษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

มตทิี่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๗  การพจิารณาแผนปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒   ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๔- 

ความเป็นมา  
ตามท่ีมหาวิทยาลยั  ฯ   ได้น าเสนอผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน และ

ข้อเสนอแนะในการประเมินภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒    ระดบัมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓  นัน้ 

มหาวิทยาลยั ฯได้ท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ระดบัมหาวิทยาลยั  ประกอบด้วย    

    ๑)  แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ระดบัมหาวิทยาลยั  (ภาพรวม) 

    ๒)  แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ระดบัมหาวิทยาลยั  (รายตวับง่ชี)้ 
          ๓)  แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ระดบัมหาวิทยาลยั (ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั      
ราชภฏัก าแพงเพชร ในการประชมุครัง้ท่ี  ๙/๒๕๕๓  วนัท่ี ๒๙ กนัยายน  ๒๕๕๓) 

 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๒  ระดบัมหาวิทยาลยั 
 

มตทิี่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ   
 

 ๕.๘  การพจิารณาอนุมัตจิ านวนต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความเป็นมา  
 ตามท่ี  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้มีมตอินมุตัิจ านวนต าแหนง่รองผู้อ านวยการ 

สว่นราชการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้กบัส านกัประกนัคณุภาพ
การศกึษา จ านวน ๒  ต าแหนง่  เม่ือคราวประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ครัง้ท่ี ๓ /๒๕๕๒   
เม่ือวนัท่ี ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  แล้วนัน้   
ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษาตามโครงสร้างได้แบง่ภารกิจของหนว่ยงาน ได้แก่   

๑.  งานประกนัคณุภาพภายใน-ภายนอก   
๒.  งานบริการวิชาการ   
๓.  งานพฒันาระบบบริหาร   

  ตามภารกิจงานข้อท่ี  ๑  มีรองผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นผู้ควบคมุ 
ก ากบั  จ านวน  ๑ คน ภารกิจข้อท่ี  ๒  มีรองผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา (งานบริการวิชาการ)  
เป็นผู้ควบคมุ ก ากบั  จ านวน ๑ คน  ภารกิจข้อท่ี  ๓  งานพฒันาระบบบริหาร ซึง่ประกอบไปด้วย หนว่ย
ประสานการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกนัคณุภาพและการบริหารจดัการ  หน่วยวิจยั



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๕- 

สถาบนัตามตวัชีว้ดั  หนว่ยพฒันาบคุลากรด้านประกนัคณุภาพการศกึษา  หน่วยการบริหารความเส่ียงและ 
เป็นผู้ประสาน ดแูลการด าเนินการโครงการเครือขา่ยข้อมลูอดุมศกึษาไทย (Thai  University  Information  
Network-TUIN)  ซึง่ขณะนีมี้บคุลากรสายสนบัสนุนดแูลเพียง  ๑  ต าแหนง่  ท าให้ข้อมลูดงักลา่วไมส่มบรูณ์   
ไมส่ามารถเป็นแหลง่อ้างอิงให้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

ดงันัน้  เพ่ือให้การบริหารราชการตามภารกิจของหนว่ยงาน และงานอ่ืนท่ีมหาวิทยาลยั
มอบหมาย  ด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค์มหาวิทยาลยั ฯ  จงึขอน าเสนอตอ่สภา
มหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาอนมุตัจิ านวนต าแหนง่รองผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา  เพิ่มเตมิ 
๑  ต าแหนง่  โดยเบกิเงินต าแหนง่บริหารโดยใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลยั   
 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาอนมุตัจิ านวนต าแหนง่รองผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพ 
การศกึษา  
 

  มตทิี่ประชุม   อนมุตัจิ านวนต าแหนง่รองผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 
เพิ่มเตมิ ๑ ต าแหนง่  โดยให้จา่ยเงินประจ าต าแหนง่รองผู้อ านวยการ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วย
เงินเดือน และเงินประจ าต าแหนง่ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั   
 

๕.๙  การพจิารณา (ร่าง)  ระบบกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ี ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง  กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖  ระบวุา่ให้สถาบนัอดุมศกึษาต้องพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสตูรและรายวิชา 
ตลอดถึงรายงานผลการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด และข้อ ๑๐  
ระบใุห้เร่ิมใช้กบัหลกัสตูรใหม ่ปีการศกึษา ๒๕๕๓  ส าหรับหลกัสตูรท่ีเปิดสอนอยูแ่ล้วต้องปรับปรุงภายในปี
การศกึษา ๒๕๕๕  และส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ได้ประกาศแนวปฏิบตัติามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๕๒  โดยก าหนดให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัท ารายละเอียดของหลกัสตูร
ตามแบบฟอร์ม มคอ. ๒-๗  โดยสภาสถาบนัอดุมศกึษาต้องก าหนดระบบและกลไกการจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสตูรและต้องอนมุตัิหลกัสตูรซึง่ได้ท าอยา่งถกูต้องสมบรูณ์แล้วก่อนเปิดสอน และให้เสนอส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา เพ่ือรับทราบภายใน ๓๐  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีอนมุตัินัน้ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  จงึขอน าเสนอร่างระบบและกลไกการจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสตูร เสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาและด าเนินการประกาศใช้ตอ่ไป 

 

ประเดน็พจิารณา   พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ระบบและกลไกการจดัท ารายละเอียด 
ของหลกัสตูร 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๖- 

 มตทิี่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ระบบและกลไกการจดัท ารายละเอียดของหลกัสตูร
ตามท่ีเสนอ   
 

๕.๑๐  การพจิารณารายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

๒๕๕๓  รอบ ๑๒ เดอืน 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัฯ ได้จดัท าค ารับรองการปฏิบตัริาชการ เป็นประจ าทกุปีงบประมาณ  นัน้   

บดันี ้มหาวิทยาลยัฯ ได้จดัท ารายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วยตนเอง (Self – Assessment Report) รอบ ๑๒ เดือนเสร็จสิน้แล้ว  มหาวิทยาลยัฯ  จงึขอเสนอ
รายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร  ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเลม่)   
เพ่ือมหาวิทยาลยัฯ  จะได้ด าเนินการจดัส่งรายงานผลการปฏิบตังิานดงักลา่ว  ให้กบัส านกังาน ก.พ.ร.  ตอ่ไป 
 

ประเดน็พจิารณา พิจารณารายงานผลการปฏิบตัริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ 
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  รอบ ๑๒ เดือน 

 

  มตทิี่ประชุม     ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ   
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ได้มีการประชมุคณะกรรมการฯ  เม่ือวนัท่ี  ๒๒  
ตลุาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชมุกองประสานการจดับณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แมส่อด  
ในท่ีประชมุมีมตจิดักิจกรรมงานราตรีแสด – ขาว  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แมส่อด  โดยมี
วตัถปุระสงค์ของการจดังานเพ่ือหาทนุให้กบันกัศกึษาท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียน  รูปแบบ 
การจดังาน วนัเวลา เป้าหมายของการจดังานจะมีการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวฒุิ และศษิย์เก่า ในวนัศกุร์ท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๕๓ ตอ่ไป 
   
ระเบียบวาระที่  ๗   เร่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ชีแ้จงเอกสารประกอบการประชมุตามระเบียบ 
วาระท่ี ๗  เร่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ทราบตามล าดบั  ดงันี ้
  ๗.๑  ก าหนดการประชมุคณาจารย์ ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยั ในหวัข้อ “พบสภา
มหาวิทยาลยั”  ครัง้ท่ี ๒/ ๒๕๕๓  ในวนัพธุท่ี  ๒๗  ตลุาคม  พ.ศ.๒๕๕๓   เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐  น.   
ณ  หอประชมุมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๗- 

  ๗.๒  ประเดน็ค าถามตอ่สภามหาวิทยาลยั  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้สภาคณาจารย์
และข้าราชการ  รวบรวมประเดน็ค าถามท่ีคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลยัต้องการทราบค าตอบจากสภา
มหาวิทยาลยั  จ านวน ๒ ประเดน็  เพ่ือสภามหาวิทยาลยัจะได้เตรียมค าตอบในการตอบค าถามตามประเดน็  
ได้แก่ 
   ประเดน็ค าถามท่ี ๑    สภามหาวิทยาลยัมีนโยบาย หรือยทุธศาสตร์ในการระดม
ทรัพยากรจากแหลง่ตา่ง ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัอย่างไร 
   ประเดน็ค าถามท่ี ๒  สภามหาวิทยาลยัมีนโยบาย หรือยทุธศาสตร์อย่างไรท่ีจะผลกัดนั 
หนนุเสริมให้คณาจารย์ ข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยั ตลอดจนบคุลากรท่ีสนใจท าวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และได้รับการจดสิทธิบตัร และเผยแพร่ในระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
  ๗.๓  สรุปสาระการเสวนา เร่ือง “ ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั”  เม่ือครัง้การประชมุสภา
คณาจารย์และข้าราชการการ ครัง้ท่ี ๑ /๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ได้สรุปสาระส าคญั  
แบง่เป็น  ๗  ประเดน็  ได้แก่  ด้านการจดัการศกึษา  ทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั  การพฒันาบคุลากร     
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทรัพยากรการเรียนรู้  การปรับระบบอดุมศกึษาของประเทศ     
สง่เสริมความเช่ือมโยงการอดุมศกึษากบัภาคเอกชน  และการวางพืน้ฐานเพ่ือการศกึษาในอนาคต 
 
ระเบียบวาระที่  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้ให้แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยั  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตา่งๆ แล้ว  จงึให้ยกระเบียบวาระนีไ้ปในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ก าหนดประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี  ๑๑/ ๒๕๕๓  วนัจนัทร์ท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชมุจอมพล  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์  จงัหวดัตาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทบัทิม) 
บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 

 

 

(นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว) 
บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวนั) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

-๑๘- 

 
 
 
 
  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


