
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๕ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๔ 

วันเสารท่ี  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี   

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

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจ  นันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๗.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๐.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๑.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๔.  รองศาสตราจารยธวัช   วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  วิชชุวรนันท  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๗.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑. นายสชุาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒. นายสชุาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
  ๑.  อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต   ประจําฝายเลขานุการ 
  ๒.  นายภูชิชย  อยูอภิบาลรักษ      ประจําฝายเลขานุการ 
  ๓.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
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- ๒ - 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  -   ไมมี 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๔ 
 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๔ เม่ือวันพุธท่ี  ๒๔  
สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี  จํานวน  
๑๒    หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   แนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมใหเพ่ิมเติมมติท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่องท่ี ๒  และเรื่องท่ี ๓ 

หนา ๑๒  ดังนี้ 
  ๑.  เรื่องท่ี ๒  มติท่ีประชุม  อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอ

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ประจําป ๒๕๕๔  ตามท่ีเสนอ 
  ๒.  เรื่องท่ี ๒  มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  -   ไมมี 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๔ 
ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
 เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม)        
รวมท้ังสิ้น  ๓๘ คน ประเภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๘  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
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- ๓ - 

จํานวน  ๒๕  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๕  คน   

๒.        อนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ใหนางพิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข  ใหดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย  สาขาการศึกษา  
ตําแหนงเลขท่ี ๐๐๓๖  ข้ัน ๔๙,๓๕๐  บาท  
ตั้งแตวันท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

งานการเจาหนาท่ีและนิติการ     
ไดจัดทําคําสั่งเลื่อนและแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวแลว 

 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๓.        อนุมัติตอเวลาราชการให  นายระมัด  
โชชัย  จนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 
๖๕ ป บริบูรณ 

       งานนิติการและการเจาหนาท่ี
ดําเนินการจัดทําคําสั่งใหตอเวลา
ราชการเพ่ือจัดสงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

 
 

 

   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔   
ความเปนมา  

  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๔  เพ่ือนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณและ
การเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสาร
แยกเลม) 

ท่ีประชุมรับทราบ 
๔.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ความเปนมา  

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดใหการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตองคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับสาขาวิชานั้น ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันท่ีผูขอสังกัด 
และเพ่ือความเหมาะสมในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุราชการ ซ่ึงสังกัดสถาบันเดียวกับผูเสนอขอ ใหขอ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กอนดําเนินการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดังกลาว นั้น  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔  ไดพิจารณาแลว  เห็นพองดวยกับความเห็นของ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบราชการ จึงมีมติดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้)  
  ๑.  ใหกําหนดนิยามคําวา “บุคคลภายนอกสถาบัน” ตามมติคณะอนุกรรมการเก่ียวกับกฎหมาย
และระเบียบราชการวา หมายถึง ผูท่ีไมไดอยูในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้น ผูทรงคุณวุฒิคนใดท่ีมี
สภาพเปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยใดก็ถือวาเปนบุคคลภายในของมหาวิทยาลัยนั้น 
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  ๒.  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุราชการและอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเคยสังกัดสถาบันเดียวกับผูเสนอขอ  แตไมไดอยูในบังคับ
บัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ เชน ไมไดรับการตออายุราชการ หรือไมไดรับจางเปนลูกจางหรือพนักงานของ
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยไมตองขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กอน ท้ังนี้ ในการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาว  ใหยึดหลักความเปนกลางตามนัยมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ดวย 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๔  การปรับเปล่ียนสาขาวิชาของหลักสูตร 

ความเปนมา  
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรจํานวน  ๑๕  หลักสูตร ไปแลวนั้น  เพ่ือใหหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรท่ีใชกันอยูในปจจุบัน  จึงขอแจงเปลี่ยนสาขาวิชาของหลักสูตร จํานวน  ๓  หลักสูตร   

๑.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ปรับเปล่ียน 
เปน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  ปรับเปล่ียนเปน   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   
   ๓.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ปรับเปล่ียนเปน  หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

๕.๑  การพิจารณาตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
 

ความเปนมา  
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี ๘๗๑ / ๒๕๕๔  สั่ง ณ วันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔  
ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ  บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการพิจารณาการตอเวลาราชการ ของ นางพิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ตามความตองการของมหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมในวันท่ี ๗ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๔  ณ  หองประชุมสักทอง อาคารสํานักงานอธิการบดี เห็นวา นางพิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข เปนผูมี
คุณสมบัติถูกตองครบถวน  ตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๐  จึงสมควรใหตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ
ท่ีผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ ดังรายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายระเบียบวาระนี้  
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

- ๕ - 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๐   
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๔   

 
มติท่ีประชุม    อนุมัติใหนางพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ตอเวลาราชการตอไปจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบ  
๖๕ ปบริบูรณ  โดยตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการสอนหรือวิจัยเทานั้น  ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได  
ในกรณีท่ีภาระงานใดอาจถือวาเก่ียวของกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยหรือไมนั้น  ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ ตองไดรับการอนุมัติตําแหนงรองศาสตราจารยจากคณะกรรมการ ก.พ.อ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมเกินวันท่ี ๓๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๕.๒  การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  ระดับ
หนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัยไปแลวนั้น  สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงขอรายงานผลการประเมินดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาผลการประเมิน และใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
โดยมีประเด็นตางๆ ดังนี้ 

๑.  กําหนดการและรายนามคณะกรรมการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓  ระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

๒. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
(จําแนกตามองคประกอบ) 

๓.  รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
(จําแนกตามตัวบงชี้) 

๔.  กราฟเสนแสดงผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย (จําแนกตามองคประกอบ) 

๕. รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับสํานัก / สถาบัน (จําแนกตาม
องคประกอบ) 

๖.  รายงานผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับสํานัก / สถาบัน (จําแนก
ตามตัวบงชี้) 

๗.  จุดเดน / แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จากผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา 
๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย 

๘.  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผลการประเมินภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับ
มหาวิทยาลัย (จําแนกตามตัวบงชี้และองคประกอบ) 

รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

- ๖ - 

 ประเด็นพิจารณา   พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๓  ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

 

ท่ีประชุมอภิปรายผลการประเมินอยางกวางขวางโดยมีขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้ 
๑.  ใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานพิจารณาตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับต่ํา แลวจัดทํา

แนวทางการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในการประชุมครั้งตอไป 
๒.  ใหมหาวิทยาลัยทบทวนการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําหรับหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน

ใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน  
๓.  ในการประเมินปการศึกษาถัดไป ควรใหคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา

ผลการประเมินระดับคณะเพ่ือใหการประเมินแตละตัวชี้วัดของแตละคณะเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
๔.  สําหรับผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในตัวชี้วัดท่ี ๒ .๖ และ ๒.๗  ให

คณะกรรมการประเมินพิจารณาทบทวนผลการประเมิน เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของตัวชี้วัด 
 
มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  

๒๕๕๓  ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  ตามท่ีเสนอ  โดยใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของท่ีประชุม
ขางตนแจงผูท่ีเก่ียวของทราบและดําเนินการตามขอเสนอ  ในสวนของผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หากมีการปรับแกไข มอบอํานาจใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 
 ๕.๓  การพิจารณา (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย การบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   
 

  ความเปนมา  
  ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ 
๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก  ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 
มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
วิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก ตามวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.
๒๕๕๑  ฉบับประกาศ เม่ือวันท่ี ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือใหการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกมีความ
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
  งานเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
และงานนิติการ ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับดังกลาวแลว รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับท่ี ๒) แนบทายระเบียบวาระการประชุม มหาวิทยาลัยฯ จึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ เพ่ือประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

- ๗ - 

  ประเด็นพิจารณา พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได พิจารณาความตาม (ร าง )  ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือการคัดเลือก (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีเสนอแลว  เห็นวา  ความตามรางขอบังคับดังกลาวยังไม
มีความชัดเจน อาจสงผลตอการนําไปปฏิบัติ จึงใหถอนระเบียบวาระนี้ไปกอน โดยมอบหมายใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยประสานกับงานนิติการเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความชัดเจน แลวนําเสนอในการประชุมครั้ง
ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ซ่ึงยังไมไดดําเนินการประชุม จึงขอยกระเบียบวาระ
นี้เพ่ือนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

เนื่องจากรองศาสตราจารยอารักษ  ชัยมงคล ประธานสภาคณาจารยขออนุญาตลาออกจาก
ตําแหนง จึงทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยวางลง    
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๑.  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดท่ียังไมเปนตามเกณฑ ใน
เรื่องของจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ และอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหมหาวิทยาลัยรายงานความกาวหนาหรือข้ันตอนการดําเนินงานของอาจารยท่ีอยู
ระหวางสงผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  รวมถึงอาจารยท่ีกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  เปนรายบุคคลและรายไตรมาส เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนตอไป  
  ๒.  มหาวิทยาลัยฯ ควรทําการศึกษาเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน        
ท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนขอมูลใหกับนักเรียนท่ีจะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะเขารับการศึกษา 
เพ่ือไมใหเกิดการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีเกินความจําเปนซ่ึงเปนผลใหบัณฑิตตกงานมาก   

๓.  ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีทําใหบัณฑิตปริญญาตรีมีอัตราการตกงานสูง เนื่องจากการจางงาน
ระดับปริญญาตรีมีอัตราข้ันต่ําของเงินเดือนอยูในระดับท่ีสูง ซ่ึงในความเปนจริงแลว บริษัท รานคาหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ัวไป อาจไมสามารถจางตามอัตราข้ันต่ําของระดับปริญญาตรีได เนื่องจากตองการลดตนทุนการผลิต 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีมีความพิเศษท่ีแตกตางจากบัณฑิตท่ัวไป โดยเฉพาะทักษะทาง
วิชาชีพ ทักษะทางดานภาษาท้ังภาษาอังกฤษและภาษาจีน ความสามารถทางดานเทคโนโลยี หรือความสามารถใน
การคิดคนหาแนวทางในการทํางานใหมๆ หรือการคิดคนนวัตกรรม เปนตน เพ่ือใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรสามารถแขงขันไดในตลาดแรงงาน  จึงขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ท่ีเปนรูปธรรม สามารถปฏิบัติไดใหเกิดผลตามท่ีตองการได  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๔  วันท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

- ๘ - 

  ๑.  ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. เปนตนไป 
  ๒.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๔ ในวันศุกรท่ี  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔          
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 

 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 

 
 

 
 

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

 


	ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔  มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

