
• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕  สิงหาคม  
๒๕๕๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓ 
วันพธุที่ ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี  ชั้น ๒ 
มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

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

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแก    นายกสภามหาวิทยาลัย 

  ๒.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๓.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๔.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

๑๑. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔.  รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดี 

  ๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   



 -๒- 

   ๔.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิ์แกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

   ๕.  นายอนสุสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค

ประชุมแลว  จงึกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 - ไมม ี  

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๖/๒๕๕๓  เมื่อวนัพุธที ่   

๒๘  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  ชั้น ๒  อาคารสํานักงานอธกิารบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นัน้ ฝายเลขานกุารไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน

การประชุม  มีจํานวน  ๑๖  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้       

จึงนาํเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

 ๑) รายงานการประชุมหนา ๔  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ขอ ๑  บรรทัดที่  

๑๐  แกไขจาก  “ไมเห็นดวยกับการหลอมหลวมทัง้ ๒ สถาบัน”  เปน  “ไมเห็นดวยกบัการหลอมรวม ทัง้ ๒ 

สถาบัน”  และเพิ่มขอความอีกบรรทัด  ทายขอ ๑ วา “ที่ประชุมรับทราบ”   

   ๒)  รายงานการประชุมหนา  ๔ ขอ ๒  แกไขจาก “ทุนสนับสนนุการศึกษาแกบุคลากร

สําหรับการศึกษาการศึกษา”   เปน  “ทุนสนับสนนุการศึกษาแกบุคลากรสําหรับการศึกษา ”   และเพิ่มขอความ

อีกบรรทัด ทายขอ ๒  วา “ทีป่ระชุมรับทราบ”   

   ๓)  รายงานการประชุมหนา ๕  บรรทัดที ่๒  แกไขจาก “เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ “  เปน  

“วันพุธที่  ๒๓” 

   ๔)  รายงานการประชุมหนาที่ ๖  ขอ ๔.๑ แกไขจาก “รายงานการดําเนินงานตามมติ

สภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓”  เปน  “รายงานการดําเนนิงานตามมติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓” 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๓- 

และการดําเนนิงานเร่ืองที ่๑    แกไขจาก “งานการเจาหนาที่และนิติการไดจัดทําคําส่ังแตงต้ัง การแตงต้ัง

คณะกรรมการ”  เปน “งานการเจาหนาทีแ่ละนิติการไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ”  

  ๕)  รายงานการปะชุมหนาที่ ๘  มติที่ประชุมบรรทัดที ่๑ แกไขจาก “หอประชุมเอนกประสงค”  

เปน  “หอประชุมอเนกประสงค”  และเพิ่มขอความอีกบรรทัด ทายตาราง วา “ที่ประชุมรับทราบ”   

  ๖)  รายงานการประชุมหนา ๘  ขอ ๔.๒  ความเปนมาบรรทัดที่ ๘ แกไขจาก “ไดดําเนนิการ

แตงต้ังใหบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ”  เปน “ไดดําเนนิการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ” 

และเพิ่มขอความอีกบรรทัด ทายขอ ๒  วา “ที่ประชุมรับทราบ”   

  ๗)  รายงานการประชุมหนา ๙  ขอ ๔.๓  บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคําวา “สภา” ในเร่ืองการประชุม เปน 

“ เร่ือง  บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปการศึกษาไทย”  และแกไขขอความ บรรทัดที่๕  

จาก “ในสวนของมหาวทิยาลัยฯ ทานอาจารยวีระศักด์ิ  ปบัว”  เปน “ในสวนของมหาวทิยาลัยฯ มอบหมายให

ทานอาจารยวรีะศักด์ิ  ปบวั” 

    ๘)  รายงานการประชุมหนา ๑๐ ขอ ๘  แกไขจาก “ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานควรเสนอความคิดเห็นของตัวทานเอง และรับฟงความคิดเห็นของ

กรรมการทานอ่ืน ๆ ดวย เปน “ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกจากจะ

เสนอความคิดเห็นแลว ควรจะรับฟงความคิดเห็นของกรรมการทานอ่ืน ๆ ดวย” 

  ๙)  ใหเพิ่มเร่ืองแจงเพื่อทราบจาก  รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  โฆวิไลกูล   ดังนี ้

  ตามที่สถาบันคลังสมอง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการประชุมหลักสูตร 

“ธรรมมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา “  รุน ๑  ระหวางวนัที ่ ๒๕  มิถนุายน – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

ในการอบรมหลักสูตรมี ๖ Module ประกอบดวย Module ๑ : บทบาทหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย     

Module ๒ :  บทบาทกรรมการสภามหาวทิยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา การเงิน และทรัพยสิน   

Module ๓ : การสรางศรัทธา (Trust) / วฒันธรรมการทํางานที่ดีในสภามหาวิทยาลัย   Module ๔ : ภาวะการ

นําและนวัตกรรมของสภามหาวิทยาลัย  Module ๕ :  การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย   

Module ๖ :   มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง  และมีการนาํเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา   ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย นายกสภา, อธกิารบดี, กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากมหาวทิยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  สถาบันคลังสมอง  จะจัดประชุมเชนนี้สําหรับกรรมการสภามหาวทิยาลัยเปน

รุน ๆ  การเขารวมประชุมไดรับประโยชนมากและไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย จากสถาบันตาง ๆ  จงึเห็นควรไดสนับสนนุใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

ไดเขารวมประชุมในโอกาสตอไป 

  ๙)  รายงานการประชุมหนา ๑๒  บรรทัดที ่๑  แกไขจาก “เพื่อใหการดําเนินการจัดต้ัง(สสม.)”   

เปน  “เพื่อใหการดําเนินการจัดต้ังสมาคมสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (สสม.)” 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๔- 

  ๑๐)  รายงานการประชุมหนา ๑๓ บรรทัดที่ ๘  แกไขจาก “ระเบียบที่จะเปนแนวปฏิบัติอยู”  

เปน “ระเบียบที่เปนแนวปฏิบัติอยู”  และมติที่ประชุม แกไขเปน “อนุมติัทุนการศึกษาใหนายอดิเรก  นวลศรี 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรณีพิเศษ” 

  ๑๑)  รายงานการประชุมหนา ๑๓  ขอ ๕.๕  ความเปนมา ยอหนาที่ ๒ แกไขจาก “จัดทํา

งบประมาณเงนิเงนินอกงบประมาณ” เปน  “จัดทาํงบประมาณเงินนอกงบประมาณ” และประเด็นพิจารณา 

แกไขจาก “พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินเงินนอกงบประมาณ”  เปน “พิจารณา (ราง) 

นโยบายการจดัทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ” 

  ๑๒)  รายงานการประชุมหนา ๑๔  ขอ ๕.๖  ใหเพิ่มคําวา “พ.ศ.” ตอจากปงบประมาณ  

เปน “ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓” และความเปนมา บรรทัดที่  ๔ แกไขจาก“วนัที ่๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๓”  เปน  “วนัที ่ ๒๓  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๓”  

  ๑๓)  รายงานการประชุมหนา ๑๔ ในตารางลําดับที่ ๑  ใหเพิม่คําวา “ศึกษา”  ในเหตุผลความ

จําเปน   เปน  “เพื่อใชในการบริหารและจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 

  ๑๔)  รายงานการประชุมหนา ๑๓  ใหเพิ่มคําวา “งบประมาณ” ตอจากคําวา “ประจําป”   

ในประเด็นพิจารณา และมติที่ประชุม 

๑๕)  รายงานการประชุมหนา ๑๖  ความเปนมาบรรทัดที่ ๑๖ แกไขจาก “นายชัชวาล     

ธรรมสอน”  เปน “นายชัชวาลย  ธรรมสอน”   

  ๑๖) รายงานการประชุมหนา ๑๖  มติที่ประชุมขอที่ ๒ ใหเพิม่เติมขอความวา  “ให

เปล่ียนแปลงสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  โดยมีผลต้ังแตวันทีย่ื่นและเอกสารครบถวนสมบูรณ”   

๑๗)  รายงานการประชุมหนา ๑๗  ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย  บรรทัดที ่๕ แกไขจาก “มอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ  หาขอมูล และคาใชจายตางของ

แตละกิจกรรม”  เปน “มอบหมายใหเลขานกุารคณะกรรมการฯ  หาขอมูล และคาใชจายตาง ๆ ของแตละ

กิจกรรม” 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓  
ความเปนมา  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๕- 

ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่  ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓  

มติตางๆ  ไปแลว ลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดํ ภามหาวทิยา

ี้  
 
 
 

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 

และมี นัน้  มหาวิทยา าเนนิงานตามมติส ลัย  

ดังน

มติที่ประชุม 

       ใหความเห็นชอบคําส่ังสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ืองแตงต้ัง

การดําเนินงาน 

      งานการเลขานุการ  นําเสนอ

นายกสภามหาวิทยาล

๑ 

คณะ

ั้ง

ยัฯ ลงนาม

คําส

 

งานเลขานุการ 

กรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  

ทั้งนี้ ใหระบุหนาที่ และวาระการดํารง

ตําแหนงของคณะกรรมการฯ ในคําส่ังแตงต

คณะกรรมการฯ 

ใหชะลอการพจิารณาใหความเหน็ชอบ

สภามหาวทิยาลัย

ั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรและแจงสํานักงาน

อธิการบดี ทราบ

๒ งานเลขานุการ เก็บรวบรวมเร่ือง

ไวเพแนวคิดการจัดต้ังสมาคม

แหง

ื่อพิจาณา 

มอบงานการเจาหนาที่ และ    

ประเทศไทย (สสม.) 

อนุมัติทนุการศึกษาใหนายอดิเรก       

นวลศรี  บุคลากรภายนอก

งานเลขานุการ 

๓ 

มหาวิทยาลัย   

เปน

ึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน

วงเงิน  ๓๐๙,๙๐๐  บาท 

- คาใชจายสวนตัว เปนเงิน ๑๗๒,๘๐๐  

บาท

  

 

ิทยาลัยราชภัฏ

กําแ

ิ

งานการเจาหนาที่

และนิติการ นิติการ ในสวนของสัญญารับทุน  

แจงผูขอรับทนุ และคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ทราบ และดําเนินการตามมติสภา 

ใหทาํสัญญาผูกพันใหตองปฏิบัติ

ราชการ  ณ  มหาว

กรณีพิเศษ  ดังนี ้   

 - คาใชจายในการศึกษาตามที่จายจริง

แตละภาคการศ

  โดยใหเบิกจายเปนรายเดือน ๆ ละ 

๗,๒๐๐  บาท 

พงเพชร เพื่อชดใชทนุใหครบ

เวลา  โดยไมมีสิทธิ์ขอโอนไปปฏิบัต

ราชการ  ณ  ที่อ่ืนใดไมวาดวยเหตุ

จําเปนใด ๆ  

มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม

หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพื่อ

๔ ใหความเหน็ชอบนโยบายการจัดทํา

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทํา

คําขอต้ังงบประมาณ แผนปฏิบัติ

งาน/โครงการประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๔  แลว 

กองนโยบายและ

แผน 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๖- 

 

 

 

 

 

 
 

เรื่องท่ี ะชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ มติที่ปร

๔ 

 

    เงนินอก

ิม

รจัดการ

 

แจงใหงานประสานการจัดการ

บัณฑ

กองนโยบายและ

 

      อนมุัติจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเต

คร้ังที่ ๖) เพื่อสนับสนนุโครงการบริหา
ระดับบัณฑิตศึกษา      
จํานวน  ๖๓๖,๘๐๐  บาท

ิตศึกษาดําเนนิการตาม

โครงการตามคําขอต้ังงบประมาณ

แลว 

งานเลขานุการ  จัดทาํหนังสือ

จากสภามห

แผน 

๕ 



ชัช

ยสาขาวิชา

ออกแบบ - เขียนแบบสถาปตยกรรม 
   -  อนุมัติเปล่ียนแปลงการขอกําหนด

ตําแหนงท งศาสตราจารย

เปนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 

าวิทยาลัย  แจงมติ 
การประชุมใหคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ทราบแลว 

งานเลขานุการ          ใหความเหน็ชอบเปล่ียนแปลงสาขา

การขอตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย  ของผูชวยศาสตราจารย

วาลย  ธรรมสอน  ดังนี้   
        -  อนุมัติยกเลิกการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการระดับรองศาสตราจาร

างวชิาการระดับรอ

 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒   สรุปรายงานการรบั – จายเงนินอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๓ 

ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนนิการสรุป

รายงานการรับจ มาณ ประจําเดือนเมษายน  ถงึเดือนมิถนุายน  ๒๕๕๓  เพื่อนาํเสนอตอสภา

หาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและ

ายเงินนอกงบประ

ม

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๗- 

การเงนิของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้     

อกสาร

 

 

(เ แยกเลม)  

ประชุมรับทราบ 

 
 ๔.๓  ขอมลูการดํารงตําแหนงทางวิชาการ และขอมูลอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษา 

ตรี : โท : เอก ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ความเปนมา  
ตามที ่ คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดมีการ

ประชุมคณะกรรมการฯ  คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  นัน้  ที่ประชุมไดมีการนาํเสนอขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการ และขอมูลอาจารยประจ

ที่มีคุณวุฒกิารศึกษา ตรี : โท : เอก  ของบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลัยราชภัฏก

าํ 

ําแพงเพชร มาพจิารณา ในการ

ประชุมดังกลาว 

าํแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

แจงวาจะจัดใหมีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการใหแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดระหวาง

ุการคณะกรรมการพิจารณากาํหนดตําแหนงทางวิชาการ

ฒ

ระเบียบ

และมีขอเสนอแนะตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระ  

  ประธานคณะกรรมการพิจารณากําหนดต

ได

วันที่ ๑๕ – ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โดยใหเลขาน

ดําเนนิการพรอมประสานงานเร่ืองวทิยากร  สถานที่ และผูเขารวมการอบรม 

ที่ประชุมรับทราบ  และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ กําหนดแผนพั นาอัตรากําลัง   

และแผนการลดการจางอาจารยระดับปริญญาตรี   

 
วาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 พิม่วาระการพจิารณาจาย

คาจ ิจารณา 

และสภาพิจาร ชุมไปตามลําดับวาระ 

 
ภท  

 ในวาระนี ้ นายวีระศักด์ิ ปบัว กรรมการสภาฯผูทรงคุณวุฒิ ขอเ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

างบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงอธกิารบดีจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั เปนวาระเพื่อพ

ณาอนุญาตใหเพิม่เปนวาระที่ ๕.๕  และใหดําเนินการประ

๕.๑  (๑
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที ่๓ ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

(๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศกึษา ระดับบัณฑิตศึกษา   

)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ีประเ

      ภาคเรยีนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 
ความเปนมา  

สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๘- 

เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๒  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทภาค กศ.บป.  แล

มหาวิทยาลัยฯ     ไดแตง

จึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย  เพื่อพจิารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาด  

ตามเอกสารประ

มทั้งส้ิน  ๘๓  คน 

๒. ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๔ คน   

วน  ๓  คน 

๒.๒  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาทองถิ่น  

จํานวน  ๑  คน   

ณา

ะระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทัง้นี ้

ต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเปนทีถู่กตองแลว   

ังกลาว รายละเอียด

กอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  รว

๒.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จําน

ประเด็นพิจาร   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ประเภทภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที ่๓  ปการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 
  

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
.๒  กา คุณวุฒิ ๕ รพิจารณาแตงต้ังกรรมการสภาวิชาการผูทรง

ความเปนมา 
 ตามที่มหาวิทยาลัย  ดําเนนิการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ  ตามกระบวนการแหง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ าวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  แทนชุดเกาทีห่

ทั้งนี้สภาวิชา

  (๑)  

  (๒)  

ประจําคณะ คณะละหนึ่ง

(๒.๑)  ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท     ผูแทนคณะครุศาสตร 

(๒.๓)  อาจารยสุชิน  รอดกาํเหนิด     ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รรม 

กําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกีารเลือกกรรมการสภ

มดวาระลง   ต้ังแตวันที ่ ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓  แลวนั้น   
การประกอบดวย 
อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ 

กรรมการสภาวิชาการทีค่ณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารย

คน  ประกอบดวย   

(๒.๒)  ผูชวยศาสตราจารยธารทพิย  ธรรมสอน  ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ 

(๒.๔)  รองศาสตราจารยพรเพ็ญ  โชชัย   ผูแทนคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(๒.๕)  ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  เนียมนาค  ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหก

(๓)  กรรมการสภาวิชาการซึง่แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวน 

เทากับบุคคลตาม (๒) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๙- 

  (๔)  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  แตงต้ังจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนํา

  ทั้งนี้ ควา )  กําหนดใหประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาว ณะ 

ดําเนนิการสรรหาผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๗  จาํนวนไมนอยกวากรรมการสภาวิชาการจากคณะ ว

จัดท น ล ายละ ะกอ

ตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณา  และใหสภามหาวิทยาลัย ณาแตงต้ังบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามที่

กําห ใน ภาวิชาการจากคณะเปนกรรมการสภาวิชากา

  บัดนี้ ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภ การจากค นินการสรรหาผูม ี

คุณสมบัต

ที่ ชื่อ - สกุล ค ิ ความ าญ วันที่เสนอ 

ของอธิการบดี 

มตามขอ ๘ (๒ ิชาการจากค

(๕  คน)   แล

ําเป บัญชีรายช่ือตามลําดับอักษร  พรอมทั้งประวัติแ ะขอมูลร

พิจาร

เอียดที่ใชปร บการพจิารณาเสนอ

ร ผูทรงคุณวุฒิ   นด วรรคตน  จาํนวนเทากับกรรมการส

าวิชา ณะ ดําเ

ิเหมาะสมแลว  ดังนี ้
ุณวุฒ เชีย่วช

ขอแตงต้ัง 
๑ ผูชวยศาสตราจารยคนงึนิจ  ภูพัฒนวิบูลย        ปร า จุลชีววทิยา ๒๕  ส.ค. ๒๕๕๓ ิญญ

เอก 

ิญญ๒ รองศาสตราจารยชัยวัฒน  คงสม ปร า

เอก 

กา ร

จัดการ 
๒๕  ส.ค. ๒๕๕๓ รบริหา

๓ 
เอก ศึกษา 

รองศาสตราจารยถาวร  สารวิทย ปริญญา อุตสาหกรรม ๒๕  ส.ค. ๒๕๕๓ 

๔ รองศาส

โท 
 ตราจารยเทียมจันทร  พาณิชยผลินไชย ปริญญา วิจัยการศึกษา ๒๕  ส.ค. ๒๕๕๓

๕ รองศาสตราจารยพรรณยุพา  นพรัก ปริญญา   การพัฒนา ๒๕  ส.ค. ๒๕๕๓ 

โท สังคม 
 

ลม) ประวัติและขอมูลรายละเอียด  ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเ

   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแตงต้ังกรรมการสภาวชิาการผูทรงคุณวุฒิ  ตามบัญชี 
รายช่ือที่เสนอ   
 

  มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ตา

รายช่ือที่เสนอ 

๕.๓  การพิจารณาอนุมัติการกาํหนดตําแหนงเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชกา

มบัญชี

รพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

ความเปนมา 
  ดวย คณะกรรมการพจิารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพช

ไดพิจารณาผลการตรวจ และประเมินผลงานทางวิชา

ร  

การของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

งรองศาสตราจารย  จาํนวน ๒  ราย  ดังนี ้

    

นงเพื่อ

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

 ๒.  นางธารทพิย

ในคราวประชมุคร้ังที่ ๕/๒๕๕๓  เมื่อวนัที ่ ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  ที่ประชุมมีมติใหนาํเสนอสภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพื่อเลื่อน

และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหน

๑.  นายชัชวาลย  ธรรมสอน  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ข้ัน ๒๗,๕๕๐  บาท

ตําแหนงเลขที ่๐๐๕๐  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  นาํเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแห

เล่ือนและแตงต้ังให

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

   ธรรมสอน  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๘ ข้ัน ๓๘,๖๒๐  บาท  

๑๐๖  สาขาวิช การจัดการ  นําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพือ่เล่ือนและตําแหนงเลขที ่ ๐ า

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหการอนุมัติกาํหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน 

  เพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง สถาบันอุดมศึกษา

รองศาสตราจาร
 

ย 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  โดยรายที ่๑  ต้ังแตวนัที ่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  และ 

รายที ่๒  ต้ังแตวันที ่ ๒๐  มถิุนายน  ๒๕๕๒ 

    
๕.๔  การพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาทีจ่ะเกษยีณ 

อายุราชการ 
ความเปนมา 
ตามคําส่ังมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ ๗๐๔/๒๕๕๓  ส่ัง ณ  วนัที ่ ๖  กรกฎาคม  

พ.ศ.๒๕๕๓ ไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ

ที่จะเกษียณอายุราชการ  บดันี้  คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการพจิารณาตอเวลาราชการของนายชัชวาลย  

ธรรมสอน  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยรา

กําแพงเพชร  ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ตามความตองการของมหาว

า

ชภัฏ

ิทยาลัย    

เมื่อคราวประชุม ม ๒๕

ง

ในวนัที่  ๑๐  สิงหาค ๕๓  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบดี เห็นวา  

นายชัชวาลย  ธรรมสอน  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองครบถวน  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงสมควรใหตอเวลา

ราชการตอไป  จนถึงวันส้ินปงบประมาณทีผู่นั้นมีอายุครบ ๖๕  ปบริบรูณ  ทัง้นี ้ ตองไดรับการอนมุัติตําแหน

สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๑- 

รองศาสตราจาร งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไมเกนิวนัที่  ๓๐  

ันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาเอกสารแยกเลม 

ย จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สํานกั

ก

ประเด็นพิจารณา อนุมัติตอเวลาราชการใหนายชัชวาลย  ธรรมสอน  ไปจนถึงวนัส

ปงบประมาณที่ผ

ิ้น 

ูขอมีอายุครบ ๖๕ ป  บริบูรณ  ทัง้นี ้ ตองไดรับการอนุมัติใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  

จากคณะกรรมก

โดยตองปฏิบัติห อนหรือวจิัยเทานัน้  ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได  ในกรณีที่

าร ก.พ.อ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไมเกินวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓   

นาที่เฉพาะการส

ภาระงานใดอาจถือวาเกีย่วของกับการเรียนการสอน หรือวิจัย หรือไมนั้น  ใหข้ึนอยูกับดุลยพนิิจของสภา

มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 

 
๕.๕  การพิจารณาจายคาจางบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงอธกิารบดีจากเงินรายไดของ

มหาวทิยาลัย 
  
ความเปนมา 

  นายวีระศักด์ิ ปบัว กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ ไดนาํเสนอวา ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ 

อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะตองพนจากตําแหนงหนาที่ของขาราชการพลเรือน ดวยเหตุ

เกษียณอายุราชการในวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ นี ้แตยังจะตองปฏิบัติราชการในตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไปจนครบวาระ สมควร

ที่มหาวทิยาลัย จะตองพิจารณากําหนดคาตอบแทนเปนคาจางรายเดือนสําหรับผูดํารงตําแหนงอธิการบดีที่เปน

บุคคลภายนอกที่ไมใชขาราชการประจํา โดยใหเบิกจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลัย ตามจํานวนที่สภาจะ

พิจารณาเหน็เหมาะสม 
  ประเด็นการพิจารณา  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอขอคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปไดวา การจัดสรรเงิน

คาจางเปนเงินเดือนใหกับอธิการบดีที่เปนบุคคลภายนอก เปนแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแหง

ดําเนินการอยูเปนปกติแลว สวนจํานวนเงินคาจางเปนรายเดือน อาจแตกตางกันไปตามที่สภามหาวิทยา

แตละแหงจะเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความเปนธรรม และความเหมาะสมกับบทบาทและศักด์ิศรีขอ

มหาวิทยาลัยแตละแ

ลัย   

ง

หง 

ี่ประชุมพิจารณาวา ตําแหนงอธกิารบดี เปนตําแหนงที่เทียบไดกับตําแหนงอธิบดี ในระบบ

ที น

อบการ

ิจารณา โดยรอบคอบ และเห็นวา คาจางรายเดือนสําหรับอธิการบดีที่เปนบุคคลภายนอก จาํนวนที่เหมาะสม

  ท

ขาราชการพลเรือน ซึง่ ก.พ. ไดเ ยบสิทธิประโยชนบางอยางใหตําแหนงอธิการบดีไวแลวใหเทยีบเทาเป

ขาราชการระดับ ๑๐  จึงสมควรพิจารณากําหนดอัตราคาจางรายเดือนสําหรับอธกิารบดีที่เปนบุคคลภายนอก

โดยใชฐานเงนิเดือนระดับ ๑๐ เปนเกณฑ ที่ประชุมไดนาํขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ มาประก

พ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๒- 

ที่สุดและอยูในวิสัยที่มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสามารถจายจากเงนิรายไดของมหาวทิยาลัยได  คือ   

ากตอไปในอนาคต หากสภาเหน็วาควรจะเพิ่มคาจางใหอีกก็สามารถหยิบยกข้ึน

าพิจารณาใหมได 

  

เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท ถาห

ม

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย เปนคาจางรายเดือน ใหแก ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท (หาหม่ืน

หาพันบาท) ต้ังแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี  

 

ทั้งนี้ไมกระทบถึงเงินรายไดและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ที่ผูดํารงตําแหนงอธกิารบดี  พึงจะไดรับตามระเบียบ  

ในระหวางที่ดํารงตําแหนง  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ตามที ่ จงัหวดัตากไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวทิยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากตามแนวทาง 

การจัดต้ังมหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการดําเนนิการจัดต้ัง

ะกรรมการดําเนินการ 

าก มการดําเนนิการและ

๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ นัน้  

ดวย นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน   

คณ ารดําเนินงานตาง ๆ 

กขึ้นสําหรับการไมเห็นดวยในการดําเนินการดังกลาว   

มการศึกษาและกาํหนดแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากมีความชัดเจนอยางเปนรูปธรรม  และไดแตงต้ังคณ

จัดต้ังมหาวทิยาลัยแหงใหมของจังหวัดตากตามประกาศจังหวัดต   เร่ือง  แตงต้ังคณะกรร

ประสานการจดัต้ังมหาวทิยาลัยแหงใหมของจังหวัดตาก  ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๓

ในสวนของผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวทิยาลัยก็ไดรวมเปนคณะทาํงาน ประกอบ

เปนคณะกรรมการทีป่รึกษา  และ  นายสุชาติ  ตรีรัตนวฒันา  เปน ะทํางาน   ดังนัน้เพื่อใหก

เปนรูปธรรม และชัดเจนมา

  ที่ประชุมมมีติใหมหาวทิยาลัยการแตงต้ังคณะกรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  โดยมีรายช่ือคณะกรรมการ  ดังนี ้

   ๑.  นายประเสริฐ  ตันสกุล  ประธานกรรมการ 

   ๒.  นายสุชาติ   จึงกิจรุงโรจน  รองประธานกรรมการ 

   ๓.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา  กรรมการ 

   ๔.  นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา  กรรมการ 

   ๕.  รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน กรรมการและเลขานุการ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

าสตร  ไดจัดการประชุมวิชาการของท่ีประชุมประธานสภาอาจารย

ท.)  ประจําป ๒๕๕๓  รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

.)  ในหัวขอ “การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเปนความฝน?”  ในวนัที ่๒ – ๓  กนัยายน  ๒๕๕๓   

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอม

(สกอ

สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๓- 

ณ  โรงแรมรามาการเดนส  หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  ซึง่มีวัตถปุระสงคเพื่อใหบุคลากรในวงการอุดมศึกษาได

ระดมความค ษา

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ดิเห็น แลกเปลี่ยนและวเิคราะหแนวทางทีเ่หมาะสมในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบนัอุดมศึก

ไทย  ที่จะยกระดับคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และมาตรฐานใหเทยีบเคียงตามหลักสากล รวมทัง้ปลูก

จิตสํานึกในดานความรับผิดชอบตอสังคม และเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยัง่ยืน  สภา

คณาจารยและขาราชการ ไดสงบุคลากรเขารวมการประชุมดังกลาว  ๕  ทาน โดยไดรับการสนับสนุนคาใชจาย

ในการเขารวมการอบรมจากมหาวิทยาลัย 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
๑. ในอนาคตขางหนางานดานวทิยาศาสตรจะเขามามีบทบาทสําคัญในดานการจัดการ 

ี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย  ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับการจัดการเ รียนการสอนในโอกาสตอไป               เร

จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของแตละป รอยละ ๑ สําหรับจัดซื้อเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 

ิจัย 

ารยแลว  คณาจารยยังสามารถนํามาใชในการขอตําแหนงผลงานทาง

ิชาการ 

๓.  กองประสานงานบัณฑติศึกษา  ควรจัดโครงการ

นตางประเทศบาง เพื่อจะไดนําความรูจากการศึกษาดูงานมาพฒันาปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวทิยาลัย  

ยใหเลือกศึกษาดูงานในประเทศที่จัดการศึกษาระบบเดียวกนักับมหา

ะเบียบวาระท่ี  ๙

  ๒.  มหาวิทยาลัย ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพื่อสงเสริมใหคณาจารยทําว

ซึ่งนอกจากจะไดผลงานวิจัยของคณาจ

ว

ศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 

ใ

โด วิทยาลัยของเรา 

 
ร

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 

   เรื่องอ่ืน ๆ 
 กําหนดประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่  ๘ / ๒๕๕๓   

ลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  กรุงเทพมหานคร 

 (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

(นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 

(ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

วนัพุธที่  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๓ 

เว

 

 ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 

-๑๔- 
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