
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ 

วันพุธที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------- 

 

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
   ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายวีระศักดิ์   ปี่บัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๘.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิ์แก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์สุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๒.  นายสชุาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายสชุาติ  ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  รองศาสตราจารย์ธวัช   วีระศิริวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
       
ค.  รายนามผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิด

การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.  สภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร          
ที่ได้รับรางวัลที่ ๑  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเข้ารับพระทาน
ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จากการประเมินของคณะกรรมการฯ  
โดยตัดสินจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม พร้อมเพรียง รวดเร็วและ
ไม่ผิดพลาด   
  ๒.  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศรัสเซีย  
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นั้น  สภามหาวิทยาลัย  เห็นว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นประโยชน์กับคณะ
ศึกษาดูงานมาก  จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ อย่างต่อเนื่องต่อไป  
    
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่  ๒๒ 
ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี   นั้น         
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  มีจ านวน  ๑๔  หนา้  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้     
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
    ๑.  รายงานการประชุมหน้า ๑๕   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในข้อที่  ๑.๒  บรรทัดที่ ๖  แก้ไขจาก “ไม่ว่าสถานะของมหาวิทยาลัยจะ
เป็นของมหาวิทยาลัยของรัฐ”  เป็น “ไม่ว่าสถานะของมหาวิทยาลัยจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
 

หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  -   ไม่มี 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๓  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓     

และมีมติต่างๆ ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้  
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ         งานเลขานุการ  น าเสนอนายก งานเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๓ - 

ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ที่ ๐๑๕/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๒ ธันวาคม  
๒๕๕๓ และส าเนาค าสั่งใหค้ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้ว 

๒.       อนุมัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒)  โครงการต ารา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา  
จ านวน  ๑,๐๖๐,๐๐๐  บาท 

     กองนโยบายและแผนได้แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินการ
ต่อไป 

กองนโยบาย
และแผน   
 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามการตรวจสอบของส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน  
 

ความเป็นมา  
ด้วยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้มีหนังสือบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่อง  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแจ้งให้มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดของรัฐ ทราบ และยึดถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๓  รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ส านักงาน ก.พ.ร.)  ในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  และการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่ง ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจ ๒ ส่วน คือ  ๑. การส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่  นายจ้าง / หัวหน้า / ผู้บังคับบัญชา ของบัณฑิต   
๒.  การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
ทั้งนี้  การเก็บรวมรวมข้อมูลด าเนินการ ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน – ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  สรุปประเด็น
ส าคัญได้  ดังนี้   
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ที่ ๔.๑๕๕๑  คะแนน  หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน ๘๓.๑๐  ซึ่งจ าแนกใน 
แต่ละส่วนไว้ดังนี้   
  ๑.  ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ที่ ๔.๒๙๗๕  คะแนน   หรือคิดเป็นร้อยละของ
คะแนน ๘๕.๙๕  โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด  
รองลงมา ได้แก่  ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ตามล าดับ  เมื่อน าผลการ



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๔ - 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (ร้อยละ ๘๕.๙๕)  เทียบกับ
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้วได้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐  
คะแนน 
  ๒.  ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาอยู่ที่ ๔.๐๑๒๗  คะแนน  หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 
๘๐.๒๕  โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นหลักด้าน
การให้บริการ  โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลัก  ดังนี้ 
   ๒.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน  นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในอาจารย์ผู้สอน     
สูงที่สุด  รองลงมาได้แก่  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  สื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
และสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน ตามล าดับ 
   ๒.๒  ด้านการให้บริการ  นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการด้านวิชาการสูง
กว่าการให้บริการทั่วไป 
   เมื่อน าผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(ร้อยละ ๘๐.๒๕)  เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓  แล้วได้เท่ากับ ๔.๐๕๐๐ คะแนน 
 

ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 
       (๒)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศกึษา  ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 
 

ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่  ๑  ปกีารศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว      
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งสิ้น   ๙  คน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร์   จ านวน   ๒  คน 
 ๑.๒  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  จ านวน   ๕  คน 
 ๑.๓  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน   ๒  คน  
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทั้งสิ้น  ๓  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชานิติศาสตร ์   จ านวน    ๒  คน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๕ - 

๓. ระดบับัณฑิตศึกษา   รวมทั้งสิ้น  ๘  คน  ประกอบด้วย 
        ๓.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

- สาขาบริหารการศึกษา     จ านวน  ๒  คน 
- สาขาหลักสูตรและการสอน  จ านวน  ๑  คน 

 ๓.๒  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  -  สาขาการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  ๓  คน 
 
 ๓.๓  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
  -   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  ๑  คน 
 ๓.๔  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
  -   ยุทธศาสตร์การพัฒนา   จ านวน  ๑  คน 
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพ่ิมเติม) 

   
  มติที่ประชุม    อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๑.  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดการจัดงานราตรีแสดขาว  
ชาวแม่สอด ในวันเสาร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ ท่านชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานเปิดงานฯ  จึงขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว    
  ๒.  คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ
ผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการศึกษาไทเป (Taipei Municipal University of Education – TMUE)  
เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔  ในการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย เพ่ือเจรจาขยายความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดีในการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศึกษาแห่งไทเป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  
  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑. สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ควรจัดให้มีโครงการหรือการรณรงค์ ให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ และการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาทีสู่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายสอน สายสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่อไป   
  ๒.  ด้วยในขณะนี้  มีปัญหาเยาวชนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัย เป็นจ านวนมาก 
เห็นควรว่ามหาวิทยาลัยควรจัดท าหลักสูตรครอบครัวศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และให้ความรู้หรือค าปรึกษากับผู้อ่ืนได้ 
    



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๖ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
   
  ๑.  การด าเนินงานตามโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการผลิต
ครูพันธุ์ใหม่  เพื่อผลิตครูมืออาชีพ ที่มีความรู้ทางวิชาการเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู   
ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น  โดยมีเงื่อนไขผูกพันให้นิสิต/นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู  ส าหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๓  
ก าหนดเป้าหมายการรับนิสิต/นักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปี ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ ๔  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๓  ในสาขาวิชาและสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีโครงการฯ ก าหนด โดยเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  ๑,๗๖๓  คน  ในรูปแบบการประกันการมีงานท า (ไม่มีทุนการศึกษา) ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบให้สถาบันฝ่ายผลิตครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ น าเสนอข้อมูล
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่โครงการฯ ก าหนดเพ่ือขอรับการคัดเลือกใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   
จ านวน ๑๔ กลุ่ม สาขาวิชา  ได้แก่  ปฐมวัย  ประถมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา 
ฟิสิกส์  สังคมศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา ศิลปศึกษา (ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์ การงานเทคโนอาชีพ  
(คอมพิวเตอร์ศึกษา  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  การศึกษาพิเศษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผ่านการคัดเลือก จ านวน  ๕  สาขาวิชา  ได้แก่   

๑. การศึกษาปฐมวัย     ๒.  สังคมศึกษา   
๓.  พลศึกษา      ๔.  ภาษาอังกฤษ  
๕. คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ /เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา / นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 
โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ในวันที่ ๑๙ – ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔  และ
ก าหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๗  มกราคม ๒๕๕๔ 
   

  ๒.  ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๒/ ๒๕๕๔  วันพุธที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

(นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

- ๗ - 

 
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


