
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๓ - 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔ 

วันพุธท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
-------------------------------- 

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๙.  รองศาสตราจารยธวัช   วรีะศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   
๑๓.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑. พระครูอรรถกิจนันทคุณ                                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายสชุาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายสชุาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗. นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นายภูชชิย  อยูอภิบาลรักษ      ประจําฝายเลขานุการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 
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- ๔ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  ๑.  ดวยมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร กําหนดจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี ๘     
“รอยใจไทยรักในหลวง” ข้ึนในวันท่ี ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแตละคณะ การแสดงของ
นักศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการ การเปดรานขายของ การจัดกิจกรรมเปดรั้วมหาวิทยาลัย ใหกับนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร  เปนตน และเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะมีพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมจุดเทียน
ชัยถวายพระพร ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ บริเวณหนาอาคารหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  

๒.  โครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ภายใตขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัย
หงเหอ มณฑลยูนนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการขยายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย  ขณะนี้  ทางมหาวิทยาลัยหงเหอ ไดสงนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปท่ี ๑  
เขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แลว  จํานวน  ๒๕  คน  เปนนักศึกษาชาย จํานวน ๕ คน และ
นักศึกษาหญิง จํานวน  ๒๐  คน มาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย เปนระยะเวลา ๒ ภาคการศึกษา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๔ – กันยายน  ๒๕๕๕  มาศึกษาในสาขาวิชาเอกภาษาไทย โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนของทาง
มหาวิทยาลัยหงเหอ  สอนโดยอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ซ่ึงจะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา
ดังกลาว ในวันนี้เวลา ๑๖.๓๐ น. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๔ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๓๐  
กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี จํานวน ๗   
หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   แนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  -   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๔ 
 

ความเปนมา  
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- ๕ - 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๔ เม่ือวันศุกรท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔  
มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม)        
รวมท้ังสิ้น  ๓๓  คน ประเภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๒๒  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จํานวน  ๕  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๖  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒.         อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงิน        
นอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๕๕   

มอบหมายใหกองนโยบายและแผน  
กรอกขอมูลโครงการตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติ
จัดสรร  เขาสูระบบบัญชี  ๓  มิติ     
เพ่ือแจงใหแตละหนวยงานดําเนินการ
เบิกจายตามโครงการตอไป 

กองนโยบาย
และแผน 

๓.      ใหความเห็นชอบการพิจารณา  
แผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๕๕ 

มอบหมายใหกองนโยบายและแผน
รวบรวมเพ่ือแจงหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  เพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๕๕  ตอไป 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 
๔.       ใหความเห็นชอบขอบังคับสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย  
การบรรจุบุคคลเขารับการเปนขาราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยใหปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 

มอบใหงานนิติการและเจาหนาท่ี
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ 

งานนิติการและ
เจาหนาท่ี 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๒   สรุปรายงานรับ – จาย เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ 
 

ความเปนมา  



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๖ - 

  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๔  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 
 (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   

   ภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 
 (๔)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

                             ภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
 

 
 
 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๔  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท 

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา            
ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ รวมท้ังสิ้น ๑๒๔ คน ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร                      จํานวน   ๒ คน 
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร                      จํานวน   ๔ คน 
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                 จํานวน  ๒๓ คน  
๑.๔ สาขาวิชานิติศาสตร                        จํานวน  ๓๒ คน    
๑.๕ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร             จํานวน  ๖๑ คน       
๑.๖ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร                จํานวน    ๒ คน 
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น ๕๑ คน ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                 จํานวน ๔๖ คน 
๒.๒ สาขาวิชิการบัญชี                           จํานวน   ๑ คน 
๒.๓ สาขาวิชานิติศาสตร                        จํานวน   ๒ คน 
๒.๔ สาขารัฐประศาสนศาสตร                  จํานวน   ๒ คน 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๗ - 

๓.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมท้ังสิ้น ๑ คน  
๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาชาวิชาชีพครู    จํานวน ๑ คน 

 

๔.  ระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังสิ้น ๒๖ คน ดังนี้ 
๔.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต               จํานวน   ๕ คน 
๔.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            จํานวน   ๕ คน 
๔.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน ๑๖ คน 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  
๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ  
 
 

๕.๒  การพิจารณาแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ในการประเมินคุณภาพ การศึกษา 
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหมีขอเสนอแนะจากคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลายประเด็น 

มหาวทิยาลัย โดย สํานักประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทําบันทึกมอบหมายงานตาม
ขอเสนอแนะใหกับผูกํากับดูแล บุคลากร หนวยงานท่ีดําเนินการ ตลอดจนผูท่ีมีหนาท่ีรวบรวมขอมูล เพ่ือไดขอมูล
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาและจัดทําแผนการปรับปรุงดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)  

 
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาใหความเห็นชอบผลการพิจาณาแผนการปรับปรุงดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ แผนการปรับปรุงดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
ดังนี้ 

 ๑.  โครงการ / กิจกรรมท่ีดําเนินการแลว หรือจะดําเนินการตอไป  ใหระบุงบประมาณ 
ระยะเวลา สถานท่ี  ในการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม  และเพ่ิมเติมตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 
ของแตละโครงการ / กิจกรรม  พรอมท้ังจัดใหมีกรรมการประเมินการดําเนินการงานตามโครงการ / กิจกรรม  

 ๒.  โครงการ / กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการไปแลว หรือจะดําเนินการตอไป บางโครงการ / 
กิจกรรม  ยังไมตอบโจทยตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๘ - 

 ๓.  ในระดับคณะควรจัดทําแผนการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินของคณะกรรมาการตรวจประเมินระดับคณะ ดวย  

 ๔.  การดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามขอเสนอแนะ ควรบูรณา
การใหเปน Good practices ดานการประกันคุณภาพ 

 

ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน  ขออนุญาตถอนระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง การพิจารณา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง นโยบายและแนวดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  เรื่อง การพิจารณา (ราง)  คําสั่งมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
เนื่องจากขอมูลยังไมสมบูรณ  และขออนุญาตนําระเบียบวาระถัดไป เลื่อนข้ึนมาตามลําดับ  และเลื่อนระเบียบ
วาระท่ี ๕.๗  เรื่องการพิจารณาสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาถัดจากระเบียบวาระ  
ท่ี ๙ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ท่ีประชุมอนุญาต 
 

 ๕.๓  การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ  
สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
  ความเปนมา  
  ดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดแนวทางในการกําหนดสมรรถนะ ความรู
ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงตางๆ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการกําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและระดับตําแหนง และใชเปนเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตําแหนงตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเปนไปตามขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง 
การกําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เสนอ
คณะกรรมการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันอังคารท่ี 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรางดังกลาว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป กอน
ดําเนินการประกาศใหขาราชการทุกคน และ ก.พ.อ. ทราบตอไป  

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว๒ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม 

๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๒.  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๙ - 

 
  ประเด็นพิจารณา    

ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง กําหนดสมรรถนะสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
  มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบ  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง 
กําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะดังนี้ 
   ๑.  ขอ ๑.๑   สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภท
วิชาการ ในขอ  ๑.๑.๔  แกไขจากขอความเดิม  เปน การยึดม่ันในความถูกตอง ชอบธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม 
   ๒.  ขอ ๑.๒  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ   ในขอ ๑.๒.๔ แกไขจากขอความเดิม  เปน การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน และ ในขอ ๑.๒.๕  ใหแกไข เปน การสรางสัมพันธภาพ 
   ๓ .   สรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติสํ าหรับข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป   ในขอ ๒.๒.๓  แกไขจาก
ขอความเดิม เปน  การสืบเสาะหาขอมูล และ ในขอ ๒.๒.๕ ใหแกไข เปน ความยืดหยุนผอนปรน 
   ๔ .   คําอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป ในขอ ๒ บริการท่ีดี  แกไขคํา
จํากัดความ จากขอความเดิม เปน ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอ นักศึกษา 
บุคลากร และขาราชการ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

 ๕.๔  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา 
ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต

วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาท่ีครบตามวาระแลวนั้น  เพ่ือใหมีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยแทน  ตามกระบวนการแหง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตาม ขอบังคับตอไป 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดดังนี้ 
๑.  ขอ ๖.  แหงขอบังคับฯ  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาข้ึนคณะหนึ่ง  

เพ่ือดําเนินการสรรหาผูท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย   ประกอบดวย 
๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน  
๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคนเปนกรรมการ  
๓)  กรรมการจากผูแทนผูบริหาร จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
๔)  กรรมการจากผูแทนคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๑๐ - 

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ   
  ๒.  ใหคณะกรรมการสรรหาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร จากผูแทน
คณาจารยประจํา  และจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดมาดวยการคัดเลือกกันเองตามจํานวนท่ี
กําหนดในวรรคตน 
  

 ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   
มติท่ีประชุม 
๑.  ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายก  ประกอบดวย 

๑)  นายวีระศักดิ์  ปบัว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน  
๒)  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ  
๓)  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ 
๔)  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการจากผูแทนคณาจารยประจําเปนกรรมการ 
๕)  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ  กรรมการจากผูแทนผูบริหาร เปนกรรมการและ 

เลขานุการ 
๒.  มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยท่ีไดรับแตงตั้ง  ดําเนินการตาม 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๔๗  โดยเครงครัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
   

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๑๑ / ๒๕๕๔  ในวันพุธท่ี  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔          
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 ๕.๕  การพิจารณาสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
 

  ความเปนมา 
ตามท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผูทรงคุณวุฒิ  ตั้งแตวันท่ี ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดปฏิบัติหนาท่ีครบ



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๑๑ - 

ตามวาระแลวนั้น  มหาวิทยาลัยจึงตองดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  สืบแทนตําแหนง
แทนตอไป 

ขอกฎหมาย 
ตามมาตรา  ๑๖(๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   กําหนดให 

สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน  ๑๑  คน  ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ      
แตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
ตาม (๒) (๓) และ  (๔)  ท้ังนี้  ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ดานการศึกษา มนุษยศาสตร  
สังคมศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กฎหมาย  การงบประมาณและการเงิน  การบริหารงานบุคคล             
การปกครองสวนทองถ่ิน  การศาสนา และวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้    
ใหแตงตั้ง    จากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง   
  บุคคลท่ีสมควรไดรับการเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ตองเปนบุคคล 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ท่ีมีคุณสมบัติท่ีกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวยคุณสมบัติ   
หลักเกณฑ   และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร   วาดวยคุณสมบัติ   หลักเกณฑ   และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๗    

อนึ่ง  ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ 
มาจากเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  ซ่ึงตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๔๗  เม่ือวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๗  มีมติใหพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หมายถึง      
พ้ืนท่ีในเขตภาคเหนือ 

แนวปฏิบัต ิ
สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี  ๐๑๖ / ๒๕๕๔  ใหดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ตามวิธีการท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใหกรรมการสรรหาฯ  ดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมจํานวนไมเกิน 
สองเทาของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีตองการสรรหาในครั้งนี้  พรอมประวัติและขอมูล 
 
รายละเอียดของแตละบุคคล นําเสนอ   นายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไปบัดนี้คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินสองเทาของจํานวนท่ีตองการสรรหาในครั้งนี้ คือไมเกิน  ๒๒  คน  
ตามแบบนําเสนอรายชื่อแนบทายนี้ 

จึงนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จากบัญชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ใหเหลือจํานวน  ๑๑  คน  เพ่ือจะไดมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการทาบทามความสมัครใจของผูไดรับ
การคัดเลือกตามลําดับ  และดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งตอไป 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
 

- ๑๒ - 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีประชุมมีมติใหลงคะแนนลับและนับโดยเปดเผย เพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือ ดํารง 

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ   
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ตามลําดับตัวอักษร ดังนี้ 
   ๑. นายประเสริฐ  ตันสกุล 
   ๒. รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล 
   ๓. นายวีระศักดิ์  ปบัว 
   ๔.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา 
   ๕. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก 
   ๖. รองศาสตราจารยสุกัญญา โฆวิไลกูล 
   ๗. นายสุชาติ    จึงกิจรุงโรจน 
   ๘. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว 
   ๙. พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ 
   ๑๐. นายอนุสสรณ  แสงพุฒ 
   ๑๑. พระครูอรรถกิจ นันทคุณ 

ท้ังนี้มอบหมายอธิการบดีทําการทาบทามความสมัครใจของผูไดรับเลือก และรายงานผลใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือดําเนินการนําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
  (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)     (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

         
 

   (นายภูชิชย  อยูอภิบาลรักษ)        (ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ  ธัญญะวัน) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม            เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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