
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๕ 
วันศุกรท่ี  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสักทอง   อาคารสํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
๘.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
๙.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชยั  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๕.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  นายสชุาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๒ - 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตท่ีประชุม  นําเสนอระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รายชื่อผูไดรับ
เลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร  มานําเสนอท่ีประชุมกอน 
  ท่ีประชุมอนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  รายช่ือผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร 

ความเปนมา  
ตามท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร ไดปฏิบัติหนาท่ีหมดวาระลงตั้งแตวันท่ี  ๑๘  

พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  นั้น  มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูบริหาร สืบแทนตําแหนงท่ีครบวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศรายชื่อ ผูไดรับเลือก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริหาร แตละกลุม  ดังนี้ 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก      ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ   ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา             ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงคณบดี 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี              ผูแทนจากกลุมผูดํารงตําแหนงหัวหนา 

             สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน 
             ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ   

    
  ตามขอบังคับฯ  กําหนดใหอธิการบดีนํารายชื่อของบุคคลท่ีไดรับการเลือก  เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และใหผูไดรับเลือกมีสถานภาพเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนตนไป  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งแตวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๕  แลว   
  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  ๑.  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แจงเรื่องท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการรับบริจาคควายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  นั้น ใหถือเปนกรณีตัวอยาง ท่ีอาจารยควรศึกษากฎหมายท่ีควรทราบ เชน ควายนั้นให
ถือเปนครุภัณฑท่ีสูญหายไมได  

๒.  ในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมตอนรับนักชกเหรียญเงิน 
โอลิมปก  มวยสากลสมัครเลน “แกว พงษประยูร”  ซ่ึงเปนศิษยเกา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
- ๓ - 

 
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เวลา ๑๑.๐๐ น.  จะมีพิธีมอบโลศิษยเกาดีเดน และของรางวัล  
คือ ทองคํามูลคา ๒ บาท พรอมพระเลี่ยมทอง  ในการนี้  จึงขอเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว 
      
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖  
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี      
จํานวน  ๑๒  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  แนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   

มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

๓.๑   (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕(ฉบับท่ี ๒)   

 

ความเปนมา 
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

มีมติอนุมัติในหลักการวาระการพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การบริหารงาน
บุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๒)  และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภา  และเม่ือดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ใหเสนอขอบังคับฯ  ตอสภามหาวิทยาลัย      
ในการประชุมครั้งตอไป   บัดนี้  งานการเจาหนาท่ีและนิติการ ผูดําเนินการจัดทําขอบังคับดังกลาว ไดปรับปรุง
แกไขตามท่ีสภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๒) ตาม
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
  ประเด็นพิจารณา   ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๒)  
   

มติท่ีประชุม     ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๒)  ตามท่ีเสนอ   
โดยใหแกไขยอหนาท่ี ๒ บรรทัดท่ี ๓ จาก และมติสภามหาวิทยาลัย  เปน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๔ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๕ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕  มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย         
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม)        
รวมท้ังสิ้น ๑๐๖  คน ประเภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๔๙  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จํานวน  ๕๓  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๔  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒        ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       แจงคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดําเนินการแจง
คณะกรรมการทุกทานทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๓        ใหความเห็นชอบการจัดการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งบางสวนของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทุกสาขา ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด 

      แจงคณะครุศาสตร และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      
แมสอด ดําเนินการตอไป 

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร   
แมสอด 

๔       ใหความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเองตามบทบาทและหนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปการศึกษา 
๒๕๕๔ โดยใหแกไขขอมูลวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

          มอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขขอมูล    
ใหถูกตอง 

งานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 

๕      ใหความเห็นชอบผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔ – ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

          แจงใหคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทราบ 

งานเลขานุการ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๕ - 
 
 ๔.๓   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
  ดวยงานการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๔  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

ความเปนมา  
  ดวย คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทํารายงาน
การดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตั้งแตเดือนมิถุนายน – สิงหาคม  ๒๕๕๕   เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้   

ขอมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                                   
(ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕) 

 
ตําแหนง ขาราชการ

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

รวม 
(คน) 

รอยละ 

๑.  อาจารย ๓๔ ๑๑๒ ๑๔๖ ๖๖.๙๗ 
๒.  ผูชวยศาสตราจารย ๖๓ -  ๖๓ ๒๘.๙๐ 
๓.  รองศาสตราจารย  ๙ -   ๙   ๔.๑๓ 
๔.  ศาสตราจารย - - - - 
๕.  ศาสตราจารย  (ระดับ ๑๑) - - - - 

รวม ๑๐๖ ๑๑๒ ๒๑๘ ๑๐๐ 
รอยละ ๔๘.๖๒   ๕๑.๓๘ ๑๐๐  

ซ่ึงบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  มีจํานวน  ๗๒   
คน  จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  ๒๑๘  คน  แยกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๖๓  คน และ
รองศาสตราจารย  จํานวน  ๙  คน  เม่ือคิดสัดสวนการดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตอจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด  คิดเปนรอยละ  ๓๓.๐๓  (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  คิดเปน  รอยละ  ๒๘.๙๐  และตําแหนง       
รองศาสตราจารย  คิดเปนรอยละ ๔.๑๓)   



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ
คณะกรรมการฯ 

ระยะเวลา
พิจารณา 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ผศ.มัย   ตะติยะ ศิลปะ  ๑๔  มิ.ย.  ๕๔ ๑๑  ก.ค.  ๕๔   ๑   ป 
๒   เดือน 

๑๘ วัน 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอนุมัติผลการ
ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ  และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ   
 

ทาบทามคณะกรรมการ
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ฯ  แ ล ว  
ตอบรับลาชา  ประธาน
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ฯ   จึ ง
ทาบทามเปนการสวนตัว 

ผูชวยศาสตราจารย นายนรุตม  บุตรพลอย   วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

๑๙  ก.ค.  ๕๔ ๑๘  ส.ค.  ๕๔ ๑   ป 
๑   เดือน 

๑๓ วัน 

งานเลขานุการฯ  ไดนําผลงานทางวิชาการ 
ฉบับแกไขพรอมคําช้ีแจงประกอบการแกไข
ผลงาน สงใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิคนท่ี  

๑  ตรวจ/ประเมิน  อีกครั้ง  ตั้งแตวันท่ี  ๕  
มิถุนายน  ๒๕๕๕  และงานเลขานุการฯ ได
โทรศัพทติดตามผลแลว ซึ่งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ  แจงวากําลังดําเนินการ 

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ให
ผู เสนอขอดํา เ นินการ
แกไขผลงานทางวิชาการ 

แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผูทรงคุณวุฒิฯใชเวลา
ดํา เ นินการตรวจและ
ประเมินผลงาน 

ผูชวยศาสตราจารย นายประดิษฐ  นารีรักษ    ภาษาอังกฤษ ๓๐  พ.ค.  ๕๓ ๓๐  ก.ค.  ๕๓ ๒   ป   
๓   เดือน   
๒   วัน 

ขณะน้ี  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนท่ี ๒ 

ไดแจงผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  มี
ความเห็นวายังไมประเมินคะแนน  โดยมี
ขอเสนอแนะใหแกไขผลงานกอนจึงจะประเมิน  
และงานเลขานุการฯ ไดโทรศัพทติดตาม ผล
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯคนท่ี ๑ และ
คนท่ี ๓ แลว  ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ  
แจงวากําลังดําเนินการ    
 

มติท่ีประชุม  ใหแตงตั้ง 

กรรมการเพ่ือกลั่นกรอง
ผลงานวิจัย วามีคุณภาพ
เ ป น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ ท่ี 
ก.พ.อ. กําหนด  หรือไม 

 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ
คณะกรรมการฯ 

ระยะเวลา
พิจารณา 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผูชวยศาสตราจารย นางวิไลวรรณ  กระตายทอง คณิตศาสตร ๐๙  ก.ค.  ๕๕ ๑๙  ก.ค.  ๕๕ ๑    เดือน 

๒๓  วัน 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  และสงผลงานทาง
วิชาการเพ่ือพิจารณาการตรวจและประเมินผล
งานของผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว  ในวันท่ี   
๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

รองศาสตราจารย ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ บรรณารักษและ
สารนิเทศ 

๐๙  ก.ค.  ๕๕ ๑๙  ก.ค.  ๕๕ ๑    เดือน 

๒๓  วัน 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  และสงผลงานทาง
วิชาการเพ่ือพิจารณาการตรวจและประเมินผล
งานของผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว  ในวันท่ี  
๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.พงศชัย  กลิ่นหอม เกษตรศาสตร ๑๒  ม.ิย.  ๕๕ ๑๙  ก.ค.  ๕๕ ๒    เดือน 

๒๐  วัน 

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  และสงผลงานทาง
วิชาการเพ่ือพิจารณาการตรวจและประเมินผล
งานของผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
ใหกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ แลว  ในวันท่ี  
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
ระดับ ผูเสนอขอ สาขา วันท่ีเสนอขอ วันท่ีนําเสนอ

คณะกรรมการฯ 

ระยะเวลา
พิจารณา 

การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ บริหารธุรกิจ
และการจัดการ   

๐๙  ส.ค.  ๕๕ ๒๑  ส.ค.  ๕๕ ๒๓  วัน ประธานคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เสนอ
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการ  ใหท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ  และงานเลขานุการฯ  ไดทําหนังสือ
ทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ  คนท่ี  ๑ – 
๓  แลว  ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

รองศาสตราจารย ผศ.ดร.ไพโรจน  เนียมนาค   อุตสาหกรรม 

ศึกษา 

๑๕  ส.ค.  ๕๕ ๒๑  ส.ค.  ๕๕ ๑๗  วัน ประธานคณะอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เสนอ
รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการ  ใหท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ  และงานเลขานุการฯ  ไดทําหนังสือ
ทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ  คนท่ี  ๑ – 
๓  แลว  ในวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 

 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 
- ๙ – 

 
๔.๕  การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ประกอบดวย 
   (๑) รองศาสตราจารย ดร.วิรัช  วรรณรัตน  ประธานกรรมการ 
   (๒) รองศาสตราจารย ดร.พนารัตน  ปานมณี กรรมการ 
   (๓) ผูชวยศาสตราจารยวันชัย  สุมเล็ก  กรรมการ 
   (๔) อาจารยชิษณุพงศ  ทองพวง   เลขานุการ 
  ไดดําเนินการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางวันท่ี 
๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ นั้น และไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มายังมหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือพิจารณาทักทวง พรอมการยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
  บัดนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ไดพิจารณา ทักทวง และปรับผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมินตามคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษาฉบับสถานศึกษา 
(แกไขเพ่ิมเติม ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ตามท่ีสมศ.แจง และไดยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรียบรอยแลว รายละเอียดผลการประเมินภายนอกรอบสาม แยกรายตัวบงชี้ใน
หนาถัดไป และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ขอมูลโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก) ขณะนี้อยูระหวางการรอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับสมบูรณ) จาก สมศ. 

   
ท่ีประชุมรับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
                             ภาคเรียนท่ี  ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติม) 
 

ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๔  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ
การศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๑๐ – 
 

 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น ๔๕ คน ดังนี้ 
     ๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร   จํานวน      ๑  คน 

๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร                      จํานวน     ๑๔  คน 
๑.๓  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  จํานวน       ๕  คน 
๑.๔  สาขาวิชาการบัญช ี  จํานวน       ๓  คน 
๑.๕  สาขาวิชานิติศาสตร              จํานวน       ๒  คน  
๑.๖  สาขาวิชาเทคโนโลย ี  จํานวน       ๒๐  คน 

 
๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น  ๒๔  คน  ดังนี้  

๒.๑  สาขาวิชาการศึกษา   จํานวน       ๑  คน 
๒.๒  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  จํานวน        ๑  คน 
๒.๓  สาขาวิชานิติศาสตร   จํานวน        ๓  คน 
๒.๔  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน      ๑๙  คน 
 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๗  คน   
๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จํานวน  ๒  คน 
๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถ่ิน จํานวน  ๑  คน 
๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 

     จํานวน  ๔  คน 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม) 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

  
๕.๒  การแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (เพ่ิมเติม) 

 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๐๕/ ๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดนําเสนอแตงตั้ง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  อีกบุคคลหนึ่ง  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยคนึจนิจ  ภูพัฒนวิบูลย  อนึ่งมหาวิทยาลัยได
ตรวจสอบแลวเปนไปตามความในขอ ๕ (๕)  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมการ
ประจําคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗  ท่ีกําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการ
ภายในรวมกัน  กลาวคือ  จํานวนไมนอยกวาสองคน 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๑๑ - 
 

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตอสภา 
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) 
 

  มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(เพ่ิมเติม)  ตามท่ีเสนอ  
 

๕.๓  พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา  
ตามท่ี นายสมจิตร  ลิ้มลือชา  ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันท่ี ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  นั้น         
ทําใหตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวางลง  ท้ังนี้ตามความในขอ ๑๐  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗  ในกรณีท่ี
ตําแหนงประธานกรรมการวางลง  ใหสภามหาวิทยาลัยทําการคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมใหดํารง
ตําแหนงประธานสืบแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเปนของตนเอง  และในขอ ๖.๑  กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเห็นเหมาะสม        
ตามท่ีกําหนดในขอ  ๗ แหงขอบังคับฯ เปนประธานกรรมการ   
  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง  
สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกและ
แตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี   ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นสมควร
เสนอให  นายอํานาจ  นันทหาร  เปนประธานคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดประวัติผูท่ีไดรับการเสนอตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบคัดเลือกและแตงตั้งนายอํานาจ  นันทหาร  เปนประธาน
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ   
  

๕.๔  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบการแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  ในระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  ไปแลวนั้น   
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๑๒ - 
 

อนึ่งตามความในขอ ๖.๒  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  ประกอบดวย  
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเปนประธาน   อธิการบดี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน   กับกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  ทําหนาท่ี
เปนกรรมการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ   โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอ ๗ แหงขอบังคับ 
จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนและไมเกินสิบเอ็ดคน  โดยในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
เปนไปดวยความเรียบรอย   มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเลือกกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวนสองคน  เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแตงตั้งให  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา  และ นายสุชาติ   
จึงกิจรุงโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  ในสวนของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ อธิการบดี เสนอให 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  
ทําหนาท่ี 
 
 

๕.๕   การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ความเปนมา  
 

 

  ดวยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      
ไดพิจารณาผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราว 
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร    
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน ๑  ราย    
และเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังขอมูลประกอบการ
พิจารณาแนบทายวาระนี้   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๑  ราย  ในตําแหนง เลขท่ีและสังกัดเดิม 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๑๓ - 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยให ผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ ตําแหนงเลขท่ี  ๐๐๙๘  สาขา
ศิลปะ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
 ๕.๖   การพิจารณาเสนอช่ือผูสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงท่ีวาง  
องคกรภาครัฐ 
 

ความเปนมา  
 

 

  ตามท่ี ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดวางลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศใหองคกรภาครัฐ
ตามมาตรา ๑๑๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาลงทะเบียนพรอมท้ังเสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการ    
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงท่ีวาง องคกรภาครัฐ ในวันท่ี ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี  ๕  กันยายน  
๒๕๕๕  นั้น 
  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงขอนําเสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา  ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  นาคณาคุปต ขาราชการบํานาญ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ตอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทน
ตําแหนงท่ีวาง องคกรภาครัฐ  โดยบุคคลท่ีสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จากองคกรภาครัฐ  
จะตองเปนบุคคลท่ีเปน หรือเคยเปนสมาชิกขององคกร  ตามแบบสรุปขอมูลบุคคลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบเสนอชื่อผูสมควรไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  
แทนตําแหนงท่ีวาง องคกรภาครัฐ 
 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบเสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒน  นาคณาคุปต  ขาราชการ 
บํานาญ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหนงท่ีวาง องคกร
ภาครัฐ 

 
๕.๗   การพิจารณา (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินประจําตําแหนง 

วิชาการท่ีไดรับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
 

 

  จากการท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบใหจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย เงิน
ประจําตําแหนงวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการไดเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนใน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

- ๑๔ - 
 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยเงินประจํา
ตําแหนงวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงวิชาการท่ีไดรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ราง) ระเบียบดังกลาวไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ แลว 
  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย เงินประจํา
ตําแหนงวิชาการและเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับเงินประจําตําแหนงวิชาการท่ีไดรับสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระนี้   
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวยเงินประจําตําแหนงวิชาการท่ีไดรับสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ   
 

๕.๘   การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
 

 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือเปนสวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ซ่ึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกลาว ไดมีการออกขอบังคับกลางสําหรับกองทุนดังกลาวไว แตรายละเอียดตางๆ เชน 
คณะกรรมการกองทุนระดับมหาวิทยาลัย อัตราเงินสมทบท่ีมหาวิทยาลัยตองจายใหแกกองทุน ยังไมใดมีการ
กําหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองออกขอบังคับดังกลาวเพ่ือเปนขอกําหนดในการปฏิบัติตามขอบังคับ
กลางของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๕ แลว 
  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง กองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๕   
ตอสภามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจดทะเบียน
แลว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ  และใหแกไขเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ  
ตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอมหาวิทยาลัยทราบตอไป 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
- ๑๕ - 

 
๕.๙   การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) 
 

ความเปนมา  
ดวย ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดมีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย   

เพ่ือปฏิบัติงานในคณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน เปนจํานวนมาก ประกอบกับคณะกรรมกาบริหารบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  มีตัวแทนในสวนของขาราชการเทานั้น  ดังนั้น  เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสวนรวม 
ในคณะกรรมการชุดดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงไดนําเสนอ (ราง)  ขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ฉบับท่ี ๒)  ตอคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  ใหความเห็นชอบ เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี  
๓/ ๒๕๕๕ วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒)  ตอสภามหาวิทยาลัย  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

   
ประเด็นพิจารณา    พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ   
 

๕.๑๐  การพิจารณา (ราง) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  
     

ความเปนมา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับและสามารถแขงขันได  สอดคลองกับสถานการณ  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และอนาคต และดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๓ ในมาตรา ๑๔  ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป   
เพ่ือเปลี่ยนแปลงเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและกําหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองตอนโยบาย 
และยุทธศาสตรของของรัฐท่ีปรับเปลี่ยน  ประกอบกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕  ไดสิ้นสุดลง   
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงไดปรับแผนกลยุทธเพ่ือใชระหวางป  พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๖๐  เพ่ือให 
มหาวิทยาลัยมีแผนแมบทท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป  ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)   
และยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ  สามารถใชเปนกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตรรวมถึงกลยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย ของคณะ สํานัก สถาบัน ตลอดจนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธนี้จัดทําข้ึนโดยการใช 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
- ๑๖ - 

 
 
กระบวนการแบบมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ระดมความคิดเห็นผานการ
ประชุมสัมมนา 

มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอ  (ราง) แผนกลยุทธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    ตอสภามหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย 
ระเบียบวาระนี้ 
   

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๑๑    การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
ความเปนมา  
ดวยในปงบประมาณ  ๒๕๕๖  ซ่ึงจะเริ่มในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  นี้ มหาวิทยาลัยราชภฏั 

กําแพงเพชร  จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖   
เพ่ือการบริหารจัดการและการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังหนวยงานระดับคณะ และ
หนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายไดดังกลาว  จะตองเปนไปตาม
กรอบนโยบายท่ีผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

ดังนั้น  เพ่ือใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงิน เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖  เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอก
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  รวมท้ังใหขอเสนอแนะ
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  ท้ังนี้  รางนโยบายดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  นโยบายการจัดทํางบประมาณปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 

 
- ๑๗ - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
   

   ๑.  ดวยสภาคณาจารย และขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  หนวยงานราชการในทองถ่ิน และภาคประชาชน  กําหนดใหมีการ
จัดกิจกรรมโครงการประชุมเพ่ือพัฒนากรอบงานวิจัยจังหวัดกําแพงเพชรเมืองนาอยู  ในวันท่ี  ๓-๔  กันยายน  
๒๕๕๕  ณ  หองประชุมชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    
 ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
   

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๗ /๒๕๕๕  ในวันศุกรท่ี  ๒๘  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   
  
 

        ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
 
        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 
     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

 
                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

  
 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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