
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ 

วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  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.  พระครูอรรถกิจ  นันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายวีระศักดิ์   ปี่บัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารย์ธวัช   วีระศิริวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 
๑๓.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๗.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑. นายสชุาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายสชุาติ  ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๕.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์อารักษ์  ชัยมงคล   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.  นายภูชิชย์  อยู่อภิบาลรักษ์      ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเปิดการ 
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
  ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  เลขานุการฯ  ขออนุญาตต่อที่ประชุมน าระเบียบวาระท่ี ๕.๖  เรื่อง  การ
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  น าเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา 
  ที่ประชุมอนุญาต 

 
๕.๖   การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

   
ความเป็นมา 

  ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่  ๐๒๐ / ๒๕๕๒  
ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  สิ้นสุดลง  ทั้งนี้ตามความในข้อ ๖.๑  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เห็นเหมาะสม  ตามที่ก าหนดในข้อ  ๗ 
แห่งข้อบังคับฯ เป็นประธานกรรมการ   
   เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี   ซึ่งพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอ  นายสมจิตร ลิ้มลือชา   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบคัดเลือกและแต่งตั้งนายสมจิตร ลิ้มลือชา  เป็นประธาน
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามที่เสนอ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔  และจะได้เชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมต่อไป    

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

  ๑.  การแสดงออเคสตร้าของมหาวิทยาลัยทีเอ็มยูอี  จากไต้หวัน 
       ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยทีเอ็มยูอี จากไต้หวัน  ก าหนด   
ให้มีการจดัการแสดงดนตรีออเคสตร้า  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ระหว่างในวันที่ ๒๓ – ๒๔  มิถุนายน  
๒๕๕๔  ขณะนี้นักแสดงได้เดินทางมาถึงแล้ว มีนักแสดงร่วมผู้ควบคุมทีม จ านวน ๕๖ ท่าน  โดยได้จัดแสดง             
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  มีการแสดง  ๒ รอบ ซึ่งได้รับการตอบรับ   
จาก  ผู้ชมการแสดงเป็นอย่างดี  โดยวันนี้จะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด เวลา ๑๑.๐๐ น.     
และขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านต้อนรับคณะนักแสดงดังกล่าว  ที่จะมาเปิดการแสดงในวันนี้      
เวลา  ๑๘.๓๐ – ๒๐. ๓๐ น.  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป แม่สอด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔ 
 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที ่๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๕  
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร   นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม        
มีจ านวน   ๒๔  หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้   

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  ๑.  รายงานการประชุมหน้าที่  ๑๑   นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงิน

นอกงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ ๔ จ านวน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  เป็น  จ านวน  ๓,๔๖๓,๔๙๒  
บาท 

  ๒.  รายงานการประชุมหน้าที่  ๑๕  แก้ไข มติที่ประชุมจากเดิม  เป็น  ให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขใน 
ในหมวด ๕  คณะกรรมการ  จาก  (๓)  ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ     
เป็น   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ   

  ๓.  รายงานการประชุม หน้าที่ ๒๖  ในระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องจากสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  จาก   ไม่มี   เป็น  ประธานสภาคณาจารย์แจ้งเรื่อง  การด าเนินงานสภาคณาจารย์   
จากคณะกรรมการชุดใหม่  ภายใต้แนวกรอบความคิด “สางงานเก่า  สร้างงานใหม่  ในข้อจ ากัดของเวลา”   โดย
คณะกรรมการทุกคนจะให้ความร่วมมือและแบ่งความรับผิดชอบการด าเนินงานของสภาฯ ในส่วนที่คั่งค้างอยู่ให้รีบ
ท าให้เสร็จโดยเร่งด่วน ส่วนงานใหม่จะเป็นโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และด าเนินงานให้เป็นไป
ตามโครงการที่วางไว้ 

 

หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

  -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.

๒๕๕๔  มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้   
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม)     
รวมทั้งสิ้น  ๘๒ คน ประเภท ภาคปกติ  
จ านวน  ๖๕  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จ านวน  ๑๖  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน  ๑  คน   

     แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๗  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔  และแจ้งส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๓.       ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบดี (เพ่ิมเติม) 

งานเลขานุการ  น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๘  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และแจ้งส านักงาน
อธิการบดี  ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔       อนุมัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ ๔  จ านวน  
๓,๔๖๓,๔๙๒  บาท  ได้แก่  โครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร
จ านวน  ๖๖,๐๐๐  บาท  โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา  
จ านวน  ๙๙๗,๔๙๒  บาท โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ  จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ  จ านวน  
๖๐๐,๐๐๐  บาท   และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
จ านวน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท     

     กองนโยบายและแผนได้แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนปฏิบัติแห่งระเบียบว่าด้วย
การพัสดุตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว 

กองนโยบาย
และแผน   
 

๕.           ให้ความเห็นชอบพิจารณาอัตลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏก าแพงเพชร 

มอบส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาด าเนินการตามที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๖.        ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการ 
ปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของ 
สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๓  และ
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓   

       แจ้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ทราบ 

เลขานุการ
คณะกรรมการ 

๗.        ให้ความเห็นชอบคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕  และการ
ขอใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม  เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานย่อย  และหน่วยงานย่อยเป็นผู้
ร่วมให้ข้อมูลและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย  

       มอบส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาด าเนินการ แจ้งให้หน่วยงาน
ย่อย และโปรแกรมวิชา และคณะทราบ
แล้ว 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๘        ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผล 
การจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานและ 
ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   

       มอบส านักประกันคณุภาพ
การศึกษาด าเนินการ  แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๙        ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

       มอบงานนิติการและการเจ้าหน้าที่
ด าเนินการต่อไป 

งานนิติการและ
การเจ้าหน้าที่ 

๑๐      ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขตามข้อ
มติที่ประชุม 

       มอบงานนิติการและการเจ้าหน้าที่
ด าเนินการแจ้งบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 

งานนิติการและ
การเจ้าหน้าที่ 

๑๑ 
 

       ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการชี้น า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายใน 
สถาบัน และภายนอกสถาบัน 

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ 
และด าเนินการต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๑๒         ให้ความเห็นชอบการจัดท า (ร่าง)    
แผนการจัดการศกึษาของอ าเภอแม่สอด  และ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต และให้น าเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานต่อไป 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ก าลังด าเนินจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ดังกล่าว 

งานธุรการ 

๑๓        ให้ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

       มอบกองนโยบายและแผน
ด าเนินการต่อไป 

กองนโยบาย
และแผน 

๑๔        ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ 
และด าเนินการต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๑๕        ให้ความเห็นชอบแผนด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร  ประจ าปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔   

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบ และ
ด าเนินการต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๖        ให้ความเห็นชอบการขอใช้ผลการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม   เพ่ือน าไปรายงาน
ผลการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย 

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และ
หน่วยงานย่อยทราบ และด าเนินการ
ต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๑๗        ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

       งานเลขานุการ  น าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๑๐  /๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  และแจ้งให้
คณะกรรมการท่านทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๑๘        ให้ความเห็นชอบประเด็นการ
ปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนนตามตัว
บ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร   

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ 
และด าเนินการต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๑๙ 
 

       ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการเรียนการสอน  
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

       แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ทราบ 
และด าเนินการต่อไป 

ส านักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๒๐        ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔  
(ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาในโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ) และ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

       แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนแก้ไข  และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๒๑        ให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับ 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ของคณะครุศาสตร์   

       มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนด าเนินการ และแจ้งคณะ
ครุศาสตร์ทราบ 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒๒        ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและ 
เครื่องประดับ   

       มอบส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนด าเนินการ และจัดส่ง
หนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทราบแล้ว 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

๒๓        ให้ความเห็นชอบ (ร่าง ) หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตามที่เสนอ 
และเสนอ  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เพ่ือให้การด าเนินงานกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก่อนน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

       งานเลขานุการ น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ  ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ที่ ๐๐๙ /๒๕๕๔ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  
๒๕๕๔  แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่าน
ทราบแล้ว และด าเนินการจัดประชุม
เพ่ือกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
ซึ่งจะได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ในระเบียบวาระที่ ๔.๓  ต่อไป 

ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 

   ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๔   
 

ความเป็นมา  
ด้วยฝ่ายการเงิน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการสรุปรายงาน

การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๔  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม)  

 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๓  รายงานการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่     

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ ๐๐๙/ ๒๕๕๔  โดยมีหนา้ที่ด าเนินการกลั่นกรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และจัดท ารายงานการด าเนินการแก้ไข     
แต่ละหลักสูตร น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้  คณะกรรมการด าเนินงาน ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าเสนอรายงานการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 

และให้ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  คือ            
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้   
  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ  ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อวันที่  
๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นั้น  ได้พิจารณาหลักสูตรที่น าเสนอทั้งสิ้น  ๒๒  หลักสูตร และได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
จ านวน  ๑๕  หลักสูตร  ส่วนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการพิจารณา มี ๗ หลักสูตร  จะเป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และเป็นหลักสูตรที่ยังไม่พร้อมด าเนินการ (ยังไม่ถึงวาระที่จะต้องปรับปรุง) 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าสอนรายคาบ 
ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
ความเป็นมา  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันที่     

๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔   ให้ความเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔  นั้น  ตามความในข้อ ๘  แห่งข้อบังคับนี้  ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนตามโครงการนี้ที่มีภาระงานสอนตามปกติครบตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดแล้ว  สามารถเบิกจ่าย
ค่าสอนรายคาบจากค่าใช้จ่ายที่จัดสรรส าหรับโครงการนี้ ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด และแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยทราบ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าคาบต่อสัปดาห์  โดยที่ในหนึ่งคาบต้องมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที 
ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าสอนรายคาบ 
ในโครงการเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔  รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑  (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ  
      ภาคเรียนที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 
(๒) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

ภาค กศ.บป.  ภาคเรียนที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

(๓) การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๓   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 

 
ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท 

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ      
ให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้     
(เอกสารแยกเล่ม) 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๘  คน 
    

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. สาขาวิชานิติศาสตร์  จ านวน  ๓  คน 
 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จ านวน  ๑ คน 

      

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประเภท 
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม)   
  

  มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ตามที่เสนอ 

 
๕.๒  การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์   
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ความเป็นมา  
  เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ     
(ฉบับที ่๕)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดท า (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  แล้ว  มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ  ตามที่เสนอ 

 

๕.๓  การพิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ความเป็นมา  
   ด้วยคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
ได้พิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร    
ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑  ราย  
และเห็นสมควรน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังข้อมูลประกอบการ
พิจารณาแนบท้ายวาระนี้   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติการก าหนดต าแหน่งเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ให้นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน  ต าแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗   
ขั้น  ๓๓,๕๔๐  บาท  ต าแหนง่เลขที่  ๐๑๑๖  สาขาการบัญชี  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ 
 

๕.๔  การพิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

 
ความเป็นมา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  ของการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตและด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๓  ในมาตรา ๑๔  ได้ก าหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการเงิน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑  - ๒๕๕๕  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารการเงิน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะ ส านัก สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เนื่องจากแผนกลยุทธ์ด้านการเงินนี้ได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง จ าเป็นต้องมีการทบทวน  
มหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการจัดการความรู้และทบทวนแผนฯ  เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓  และจัดท า
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  เอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม) 
  

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบพิจารณาแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 
 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ  ตามที่เสนอ 
 

๕.๕    การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

 

ความเป็นมา 
ตาม ข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อ ๗           
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.  ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน 

๑๐ คน โดยสภามหาวิทยาลัยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

๓.  ให้ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 
วิชาการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสมตามค าแนะน าของอธิการบดี 

ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑ และ ๒ มีวาระอยู่ใน 
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ครบวาระในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เพ่ือให้การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  จึงน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) ค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ประเด็นพิจารณา     ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตามท่ีเสนอ  โดยให้แก้ไข (ร่าง) ค าสั่งที่แนบเสนอ ในล าดับที่  ๘  ต าแหน่งทาง
วิชาการ จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เป็น รองศาสตราจารย์ 

 
  ๕.๗  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ในระเบียบวาระที่  ๕.๖  ไปแล้วนั้น   
อนึ่งตามความในข้อ ๖.๒  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธาน   อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน   กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  ท าหน้าที่
เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับ 
จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและไม่เกินสิบเอ็ดคน  โดยในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มหาวิทยาลัยจึงขอน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการเลือกกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

  
ประเด็นพิจารณา      พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนสองคน  เป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
มติที่ประชุม     ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  และ นายอนุสสรณ์ 

แสงพุฒิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
  ตามท่ี  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเก่า  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งไปแล้ว
นั้น  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ข้าพเจ้านายสมจิตร  ลิ้มลือชา  ได้ด ารง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่ออีกวาระหนึ่ง  ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ข้าพเจ้าก็จะตั้งใจท างานในต าแหน่งดังกล่าวอย่าง
เต็มก าลังความสามารถต่อไป 
    
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้แจ้งก าหนดการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ประจ าเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  ๒๕๕๔   และข้อเรียกร้องจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้    
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการตามเอกสารในล าดับที่ ๕  เกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่อง และกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมสัมมนา  ในส่วนของข้อเรียกร้องจากท่ีประชุมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ นั้น  ในบางประเด็นมหาวิทยาลัยก็ก าลังด าเนินการแก้ไข บางประเด็นก็ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเป็น
ส่วนใหญ่  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สภาคณาจารย์บันทึกข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ชี้แจงผลการด าเนินการ และท าการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ได้
ด าเนินการต่อไป 
     
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.  การเตรียมการเพื่อรองรับการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ซึ่งได้ก าหนดให้มีการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ท าการเปิดสอน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔  นี้  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรของแต่ละคณะเพ่ือด าเนินการและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  ๒.  การจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทีเ่กี่ยวกับศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
การจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในด้านศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัย
ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครอาจารย์ที่เป็นศักยภาพของแต่ละหลักสูตรที่คณะก าลังด าเนินการอยู่เพื่อ   
ลดปัญหาคุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงสาขาในการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ๓.  การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามท่ีส านักงานที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอบแบบส ารวจการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน นั้น  มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการจัดการความรู้ในเรื่องข้อมูลทั่วไปตามประเด็นต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย และได้ข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้กับส านักงานที่ประชุมอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว   



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี  ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับด้านการพัฒนานักศึกษา  ควรให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้ภาษามากกว่าเดิมเพ่ิมเติมเป็นภาษาที่ ๓  ซึ่งจะท าให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๑.  ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๔  วนัพฤหัสบดีที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔          
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 

 

 
(นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว) 

บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 (นายภูชิชย์  อยู่อภิบาลรักษ์) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๔  วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


