
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครัง้ท่ี ๘ / ๒๕๕๓ 

วันอาทติย์ที่  ๑๒  กันยายน  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.  นายประเสริฐ   ตนัสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๔.  นายวีระศกัดิ ์  ป่ีบวั     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์วศนิ  อิงคพฒันากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สวุฒันา  สกุกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร  
  ๗. รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศริิวฒัน์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
  ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธารทิพย์  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
  ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๑.  รองศาสตราจารย์สมชยั  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจนัทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวนั   เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม 
  ๑.  พระครูอรรถกิจนนัทคณุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ   
  ๒.  นายสชุาต ิ จงึกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๓.  รองศาสตราจารย์สมบตั ิ นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๔.  พลอากาศเอกเสริมยทุธ  บญุศริิยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  นายสชุาต ิ ตรีรัตน์วฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ     
   ๖.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธ์ิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
   ๗.  รองศาสตราจารย์สกุญัญา  โฆวิไลกลู  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
   ๘.  นายอนสุสรณ์  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๒- 

   ๙.  นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    ประธานสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
 ๑๐.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรตพิงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
 
ค.  รายนามผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว    ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
  ๒.  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้    ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานท่ีประชมุตรวจสอบเห็นวา่กรรมการสภามหาวิทยาลยัครบองค์ประชมุแล้ว  จงึกลา่วเปิด
การประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ก าหนดจดังานแสดงมทุิตาจิต “โกสมุสดดีุแดท่่าน       
ผู้ เกษียณ”  ให้กบัข้าราชการท่ีเกษียณอายรุาชการ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการเกษียณอายรุาชการ     
ก่อนก าหนด  ประจ าปี ๒๕๕๓  ในวนัท่ี  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  ณ  หอประชมุมหาวิทยาลยั   
ราชภฏัก าแพงเพชร  ในปี ๒๕๕๓  มีข้าราชการท่ีเกษียณอายรุาชการจ านวน ๖  ทา่น  และข้าราชการท่ีเข้าร่วม
โครงการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด จ านวน ๑ ท่าน  รวม ๗ ทา่น  ดงันี ้

 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ อธิการบดี 
 ๒.  รองศาตราจารย์ธารทิพย์  ธรรมสอน คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
 ๓.  รองศาสตราจารย์ชชัวาลย์  ธรรมสอน  ผู้ชว่ยอธิการบดี 
 ๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอมอร  เนียมน้อย อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ฯ 
 ๕.  ผู้ชว่ยศาตราจารย์ชนาฎ  จนัทะโก อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ฯ 
 ๖.  อาจารย์สวสัดิ ์ จนัทร   อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์ฯ 

๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมศกัดิ ์ วงัศริิกลุ  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรม   ผู้ เข้าร่วมโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด 
  เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  มหาวิทยาลยัฯ  จงึใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลยัทกุท่านร่วมงานตามวนั เวลา  ดงักล่าว 
  ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี ๗ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓  เม่ือวนัพธุท่ี    
๒๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุสกัทอง  ชัน้ ๒  อาคารส านกังานอธิการบดี  



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๓- 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้ ฝ่ายเลขานกุารได้จดัท ารายงานการประชมุเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน
การประชมุ  มีจ านวน  ๑๔  หน้า   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบวาระนี ้      

จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชมุ 
 
 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี ๗ / ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  -   ไมมี่ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๗/ ๒๕๕๓  
ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวนัพธุท่ี  ๒๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓    

และมีมตติา่งๆ  ไปแล้วนัน้  มหาวิทยาลยัฯ จงึขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลยั  
ดงันี ้ 
 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ให้ความเห็นชอบค าสัง่สภา
มหาวิทยาลยัเร่ือง  แตง่ตัง้กรรมการสภา
วิชาการ 

        งานเลขานกุาร  น าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลยัฯ ลงนามค าสัง่สภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ท่ี ๐๐๖/๒๕๕๓  ลงวนัท่ี  ๒๕  
สิงหาคม  ๒๕๕๓  และแจ้งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทกุทา่น
ทราบแล้ว 

งานเลขานกุาร 

๒ อนมุตัิการก าหนดต าแหนง่เพ่ือเล่ือน
และแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาให้ด ารงต าแหนง่        
รองศาสตราจารย์  จ านวน ๒  ราย ได้แก่ 

๑.  นายชชัวาลย์  ธรรมสอน  ต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ระดบั ๘ ขัน้ ๒๗,๕๕๐  
บาท  ต าแหนง่เลขท่ี ๐๐๕๐  สาขาวิชา
อตุสาหกรรมศกึษา   

        งานนิตกิารและการเจ้าหน้าท่ี    
ได้จดัท าค าสัง่เล่ือนและแตง่ตัง้บคุคล
ดงักลา่วพร้อมจดัสง่หนงัสือให้ ก.พ.อ.
ให้ความเห็นชอบเพ่ือให้ต าแหนง่และ
จ านวนต าแหนง่ท่ีก าหนดเพิ่มขึน้   
ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ แล้ว 

งานนิตกิารและ
การเจ้าหน้าท่ี 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๔- 

 
 

เร่ืองท่ี มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ๒.  นางธารทิพย์  ธรรมสอน  ต าแหนง่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ระดบั ๘ ขัน้ ๓๘,๖๒๐  
บาท  ต าแหนง่เลขท่ี  ๐๑๐๖  สาขาวิชาการ
จดัการ   

  

๓          อนมุตัติอ่เวลาราชการให้นายชชัวาลย์  
ธรรมสอน  ไปจนถึงวนัสิน้ปีงบประมาณท่ี  
ผู้ขอมีอายคุรบ ๖๕ ปี  บริบรูณ์  ทัง้นี ้ ต้อง
ได้รับการอนมุตัใิห้ด ารงต าแหนง่รอง
ศาสตราจารย์  จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   

ไมเ่กินวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๓   

        มหาวิทยาลยัมอบหมายให้งาน
นิตกิารและการเจ้าหน้าท่ีติดตามผล
การอนมุตัจิาก ก.พ.อ.  ให้ความ
เห็นชอบเพ่ือให้ต าแหนง่และจ านวน
ต าแหนง่ท่ีก าหนดเพิ่มขึน้ เพ่ือ
ด าเนินการจดัท าค าสัง่ให้ตอ่เวลา
ราชการเพ่ือจดัสง่ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการตอ่ไป 

 งานนิติการ
และการ
เจ้าหน้าท่ี 

๔          อนมุตัใิห้จา่ยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั เป็นคา่จ้างรายเดือน ให้แก่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ เดือนละ 
๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหม่ืนห้าพนับาท) ตัง้แต่
เดือน ตลุาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
ครบวาระการด ารงต าแหนง่อธิการบดี 

        มอบงานนิตกิารและการ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัท าค าสัง่  เร่ือง
การจา่ยคา่จ้างบคุคลภายนอกด ารง
ต าแหนง่อธิการบดี 

งานนิตกิารและ
การเจ้าหน้าท่ี 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 

๕.๑  (๑)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกต ิภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 
       (๒)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 

(๓)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเตมิ) 

 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๕- 

ความเป็นมา  
เน่ืองจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศกึษา  ๒๕๕๒  มีผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดบับณัฑิตศกึษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) ทัง้นี ้
มหาวิทยาลยัฯ   ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศกึษา  ซึง่ผลเป็นท่ีถกูต้องแล้ว   
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษาดงักลา่ว รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม่) 
 

๑. ระดบัปริญญาตรี ประเภทภาคปกต ิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน ๑  คน 
๒. ระดบัปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทัง้สิน้  ๒๔  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาศลิปศาสตร์  จ านวน    ๒  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชานิตศิาสตร์  จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๓  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน  ๒๑  คน 
๓. ระดบับณัฑิตศกึษา  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา   จ านวน  ๑  คน 
 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณาอนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกต ิ ภาค กศ.บป. และระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคเรียนท่ี ๓  ปีการศกึษา ๒๕๕๒ (เพิ่มเตมิ) 

   
  มตทิี่ประชุม    อนมุตัใิห้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๒   การพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัได้ประกาศ  เร่ือง  จดัตัง้สว่นราชการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ก าแพงเพชร  ท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ พ.ศ.๒๕๕๒  ให้ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา มีฐานะเทียบเทา่คณะ 
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มีความคล่องตวัในการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการนี ้ ส านกัประกนั
คณุภาพการศกึษา  จงึได้ด าเนินการให้ได้มาซึง่คณะกรรมการประจ าส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา          
ตามกระบวนการแหง่ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยคณะกรรมการประจ าสว่นราชการ หรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  โดยคณะกรรมการประจ าสว่นราชการ หรือ
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย  

(๑)  หวัหน้าสว่นราชการ หรือหวัหน้าหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่
คณะ เป็นประธาน 

(๒)  รองหวัหน้าส่วนราชการ หรือรองหวัหน้าหนว่ยงาน  ท่ีหวัหน้าส่วนราชการ หรือ
หวัหน้าหนว่ยงานเลือก จ านวนหนึง่คน  เป็นรองประธาน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๖- 

(๓)  รองหวัหน้าส่วนราชการ หรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่กอง     
หรือกลุม่งานจ านวนสองคน   

(๔)  ผู้แทนผู้ปฏิบตังิาน จ านวนหนึง่คน  ซึง่คณาจารย์ประจ าสว่นราชการ หรือ 
หนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  หรือข้าราชการท่ีปฏิบตังิาน  ยกเว้นผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่         
รองหวัหน้าสว่นราชการหรือรองหวัหน้าหนว่ยงาน  เลือกกนัเอง  

(๕)  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่แตง่ตัง้จากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั จ านวน        
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)  รวมกนั   

ให้หวัหน้าส านกังานเลขานกุารของสว่นราชการหรือหนว่ยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่ากองเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

ทัง้นี ้ความตามข้อ ๙. แหง่ข้อบงัคบัฯ  ก าหนดให้หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้าหนว่ยงาน 
เป็นผู้ด าเนินการให้ได้มาซึง่กรรมการในข้อ ๕ (๒) (๓) และ (๔)   แล้วให้หวัหน้าสว่นราชการหรือหวัหน้า
หนว่ยงาน ร่วมกบัผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตามข้อ ๕ (๒) (๓) และ (๔) ด าเนินการสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ ท่ีมี
คณุสมบตัติามข้อ ๗   และรายงานผลการด าเนินการตอ่มหาวิทยาลยัเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา
แตง่ตัง้ 
  มหาวิทยาลยัจงึน าเสนอร่างค าสัง่แตง่ตัง้  คณะกรรมการประจ าส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา
ตอ่สภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบ 
วาระนี ้ 

ประเดน็พจิารณา พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

  มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ือง  แตง่ตัง้
คณะกรรมการประจ าส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา  
 

๕.๓ การพจิารณารายงานผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ความเป็นมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลยัฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการตาม

แผนปฏิบตัริาชการ  รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และน าเสนอสภาไปแล้วนัน้    มหาวิทยาลยัฯ  จงึขอเสนอรายงานผลการ
ปฏิบตัริาชการตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร     
ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้ (เอกสารแยกเลม่)   เพ่ือมหาวิทยาลยัฯ   
ใช้ประกอบการตรวจติดตามประเมินคณุภาพภายในจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก  ตอ่ไป 
 

ประเดน็พจิารณา  พิจารณารายงานผลการปฏิบตัริาชการตามแผนปฏิบตัริาชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๗- 

มตทิี่ประชุม ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบตัริาชการตามแผนปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    

๕.๔  การพจิารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณ 

อายุราชการ 
ความเป็นมา 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ี ๙๘๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓     

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
บดันี ้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการพิจารณาตอ่เวลาราชการ ของ นางธารทิพย์  ธรรมสอน ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ตามความต้องการของมหาวิทยาลยั เม่ือคราวประชุมในวนัท่ี  ๖  กนัยายน  ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชมุสกัทอง  อาคารส านกังานอธิการบดี  เห็นว่า  นางธารทิพย์  ธรรมสอน  เป็นผู้ มีคณุสมบตัิถกูต้อง
ครบถ้วน  ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ ต่อเวลาราชการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๐  จงึสมควรให้ตอ่เวลาราชการตอ่ไปจนถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ 
ท่ีผู้นัน้มีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์  ทัง้นี ้ ต้องได้รับการอนุมัติต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จากคณะกรรมการ 
ก.พ.อ.  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันท่ี  ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓  (ดงัรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแนบท้ายนี)้ 

 

ประเดน็พจิารณา อนมุตัิตอ่เวลาราชการให้ นางธารทิพย์  ธรรมสอน  ตอ่ไปจนถึงวนั 

สิน้ปีงบประมาณท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ  ๖๕  ปีบริบรูณ์  ทัง้นี ้ ต้องได้รับการอนมุตัิต าแหน่งรองศาสตราจารย์     
จากคณะกรรมการ ก.พ.อ. ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ไมเ่กินวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยต้องปฏิบตัิหน้าท่ี ตามข้อ ๙ ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตอ่เวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

มตทิี่ประชุม   อนมุตัิตามเสนอ 
 
 ๕.๕  การพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอ านาจของสภามหาวิทยาลัยและ
สถาบันอุดมศึกษา  
  ความเป็นมา 
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลยั ได้ประกาศก าหนดอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ฉบบัประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจของสภา
มหาวิทยาลยั ไปยงัผู้บริหารทกุระดบั  นัน้  เพ่ือเป็นการทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอ านาจดงักลา่ว  
มหาวิทยาลยั จงึขอน าเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของการ



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๘- 

กระจายอ านาจ เพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลยัเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ รับบริการ ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย และ
เพ่ือผลการปฏิบตังิานท่ีดีของมหาวิทยาลยัตอ่ไป 
   

  ประเดน็พจิารณา พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของการ
กระจายอ านาจ  
 

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้การด าเนินงานไมเ่กิดการซ า้ซ้อน  จงึมีมติ
ให้คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั ด าเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของการกระจายอ านาจ โดยอาจพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตังิานของสภามหาวิทยาลยั อธิการบดี 
และผู้บริหารมหาวิทยาลยัทกุระดบั   
 

ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   -ไมมี่ 
 

ระเบียบวาระที่  ๗   เร่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
   -  ไมมี่ 
 
ระเบียบวาระที่  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑.  การด าเนินงานขอต าแหนง่ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้   
ได้ขอให้ผู้ เก่ียวข้อง  จดัท าขัน้ตอนการด าเนินงานการขอต าแหนง่ทางวิชาการส าหรับคณาจารย์  โดยให้รายงาน
ให้สภาทราบวา่อาจารย์แตล่ะทา่นท่ีก าลงัอยูร่ะหว่างด าเนินการนัน้  ก าลงัด าเนินการอยูใ่นขัน้ตอนใด  เพ่ือสภา
มหาวิทยาลยัจะได้ชว่ยติดตามเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   เร่ืองอ่ืน ๆ 
  ก าหนดประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี  ๙ / ๒๕๕๓  วนัพธุท่ี  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  น. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว) 
บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวนั) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๘ / ๒๕๕๓  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ 

-๙- 

 
 
 
 
 
  
 

   
  
  
 


