
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๓ - 
 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  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.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๙.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             
๑๑.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๖.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๘.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๔ - 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหประธานท่ีประชุมมอบชอดอกไมเพ่ือแสดงความยินดี
กับ นายอํานาจ  นันทหาร  ท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
และแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยมัย  ตะติยะ  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย     
พรอมใหโอวาท  และตอจากนั้นก็ขออนุญาตถอนระเบียบเพ่ือพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๕.๔  การพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน ขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  ท่ีประชุมอนุญาต   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
        - ไมมี 
           
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๘ 
กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมี 
จํานวน  ๑๐  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗ /๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๕๕ 
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- ๕ - 
 

 
ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๕ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 
เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษาภาค
เรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม )         
รวม ท้ัง ส้ิน ๒๘  คน ประ เภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๔  คน ประเภท  ภาค กศ .บป .  
จํานวน  ๗  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๑๗  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

สํ า นั กส ง เ ส ริ ม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒        ใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี 

       แจงสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ
ตอไป 

งานเลขานุการ 

๓        ใหความเห็นชอบแตงต้ังกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 
 

       แจงใหกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย
ท่ี ๐๐๙ /๒๕๕๕  วันท่ี  ๒๘  กันยายน  
๒๕๕๕  ทราบเรียบรอยแลว 

งานเลขานุการ 

๔        ใหความเห็นชอบหลักสูตร สาขาวิชา     
ท่ีเปดสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
แมสอด 

       ม อ บ สํ า นั ก ง า นม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด ดําเนินการ
แจงมติสภามหาวิทยาลัยตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอไป 

งานเลขานุการ 

๕        อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     มอบหมายใหกองนโยบายและแผน  
กรอกขอมูลโครงการตางๆ ท่ีไดรับอนุมัติ
จัดสรร  เขาสูระบบบัญชี ๓ มิติ  เพื่อแจง
ใหแตละหนวยงานดําเนินการเบิกจาย
ตามโครงการ  

กองนโยบายและ
แผน 

๖        ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       มอบหมายใหกองนโยบายและแผน
รวบรวม เพื่ อ แจ งหน วยง านภายใน
มหาวิทยาลัย  และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ            
พ.ศ.๒๕๕๖  ตอไป 

กองนโยบายและ
แผน 

๗        ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
องคกร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

       ม อ บห น ว ยต ร ว จ สอ บภ า ย ใ น  
ดําเนินการ ตอไป 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
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- ๖ - 
 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   เรื่อง  ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหงและระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภา 

มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดสงหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๙(๔) /ว ๑๒๔๕         
ลงวันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
เรื่อง ขอความรวมมือในการกําหนดจํานวนแหง และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามเอกสารท่ีแนบทายระเบียบวาระนี้   
 

  ท่ีประชุมรับทราบ  และมีขอสังเกตวา ประกาศฉบับนี้  เปนการขอความรวมมือมหาวิทยาลัยฯ  
มิใชแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

๔.๓  การดํารงตําแหนงตามวาระของอธิการบดี 
 

ความเปนมา  
  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ซ่ึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เปนตนไป  มีผลใหการดํารงตําแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะครบวาระ
การดํารงตําแหนงในวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ท้ังนี้ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการไดมาและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙ กําหนดวา 

“ขอ ๙.  ในกรณีท่ีอธิการบดีพนตําแหนงตามวาระ ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวันกอนวันสิ้นสุดวาระของการดํารงตําแหนงของอธิการบดี 

 การสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนงอธิการบดีแทน ในกรณีท่ีอธิการบดีพนตําแหนงตาม
วาระ ใหดําเนินการไดภายในระยะเวลาไมเกินสี่สิบหาวันกอนวันท่ีวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี  คนเดิมจะ
สิ้นสุดลง” 

 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๔  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๖/ ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕          
มีมติอนุมัติในหลักการ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย กองทุน สํารองเลี้ยงชีพ พนักงาน 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๗ - 
 

มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๕  และใหแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา  และเม่ือดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ใหเสนอ
ขอบังคับดังกลาว ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น  
 

งานการเจาหนาท่ีและนิติการ ผูดําเนินการจัดทําขอบังคับดังกลาว ไดปรับปรุงแกไขตามท่ีสภา 
มหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงจดทะเบียน
แลว พ.ศ.๒๕๕๕  ตามรายละเอียดเอกสารแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕   

 (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
                              ภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  
 

ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)                 
ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว          
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น ๓๐ คน ดังนี้ 
     ๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร   จํานวน      ๘  คน 

๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร                      จํานวน      ๘  คน 
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ        จํานวน      ๒  คน  
๑.๔  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน      ๑  คน 
๑.๕  สาขาวิชาเทคโนโลยี  จํานวน      ๑  คน 
๑.๖  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  จํานวน    ๑๐  คน 
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๑๔ คน ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                     จํานวน      ๔  คน 
๒.๒ หลักสูตรและการสอน      จํานวน    ๑๐  คน 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๘ - 
 

 
 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  ๖  คน  ดังนี้  
๓.๑  สาการบริหารการศึกษา   จํานวน    ๔  คน 
๓.๒  สาขาหลักสูตรและการสอน    จํานวน    ๒  คน 
   

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   

 
เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญา

บัตรผูสําเร็จการศึกษา ประเภทภาคปกติ  ในตารางสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร  มีผูท่ีไดรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  จํานวน ๑ คน  แตในรายละเอียดของบัญชีรายชื่อไมมีรายชื่อของผูท่ีไดรับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ ๑  ในท่ีประชุมจึงใหนําเสนอบัญชีรายชื่อเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา  หลังจากนั้น       
จึงมีมติอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประเภทภาค ปกติ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

    
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

  
๕.๒  การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ความเปนมา  

  ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๖  เพ่ือใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงใครขอนําเสนอ
แผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ซ่ึงแผนดังกลาวไดผานการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เปนท่ีเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบ
วาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖  
 

  มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการของการพิจารณาแผนรับนักศึกษา  ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๖  ตามท่ีเสนอ  โดยใหเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตามแผนรับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            
สาขาวิชาคณิตศาสตร  จากเดิม  ๒๕ คน  เปน  ๓๐  คน  และใหนําเสนอความพรอมในการขอเปดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ในรูปแบบนอกท่ีตั้งบางสวน  ตามเกณฑของ        
สกอ. กําหนด  กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาใหเปดสอน ท่ีมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด ตอไป 
 

๕.๓  การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๘ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๙ - 
 

 
 

ความเปนมา  
  ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดพิจารณาผล
การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/ 
๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มีมติเห็นสมควร
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําทางวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม (แยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อน และแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย  ในตําแหนงเลขท่ี และสังกัดเดิม 
 
  มติท่ีประชุม    อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อน และแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน ๑  ราย  ไดแก  นายนรุตม  บุตรพลอย  ตําแหนง
เลขท่ี  ๐๐๕๗  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   
  
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  นายอํานาจ  นันทหาร  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กลาวขอบคุณ  
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน  ท่ีใหเกียรติใหดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และพรอมจะทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเต็มกําลังความสามารถหาก
ทางมหาวิทยาลัยมีขอแนะนํา หรือเสนอแนะในการดําเนินงานก็พรอมท่ีจะดําเนินการ อีกท้ังประธานคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทานเดิมก็ไดมอบหมายในสวนท่ีตองดําเนินการตอไวบางแลว  ในสวนของ
คณะกรรมการชุดนี้  ก็ไดจัดใหมีการประชุมอยางไมเปนทางการ เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการยัง
ดําเนินการสรรหาไมครบตามขอบังคับ ในท่ีประชุมไดสรุปประเด็นท่ีจะแจงสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

  ๖.๑  การพัฒนาปรับปรุงเสนทางบริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  ขณะนี้ 
จังหวัดตากไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเสนทางเขาสูอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ขยายเปน ๔ ชองจราจรตาม
แผนพัฒนาเสนทางดังกลาวกําหนดใหบริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  เปนทางกลับรถ      
ซ่ึงเห็นวาบริเวณดังกลาวไมเหมาะสม เนื่องจากบริเวณหนามหาวิทยาลัย มีการเดินทางเขาออกของบุคลากรและ
นักศึกษาในปริมาณมากซ่ึงจะทําเกิดความไมสะดวก และไมปลอดภัยในการเดินทาง  ขณะนี้ผูท่ีเก่ียวของกําลัง
ดําเนินการขอหารือ และจัดทําหนังสือเสนอการปรับเปลี่ยนใหเปนทางเขา – ออก มหาวิทยาลัย  ไปท่ีแขวงการทาง
จังหวัดตาก และผูวาราชการจังหวัดตาก แตยังไมไดรับการประสานวาเปนอยางไรตอไป  เนื่องจากเห็นวามีขอจํากัด
หลายประการท่ีตองรอการพิจารณาอีกครั้ง 
 

  ๖.๒  การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
ดานภาษาพมา ในท่ีประชุมหารือกันและจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยใหมีการเปดการเรียนการสอนภาษาพมา 
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- ๑๐ - 
 

เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  แตไดทราบมาวาทางมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการอยูแตมีขอจํากัดดาน
บุคลากรทางภาษาพมาท่ียังมีไมครบตามเกณฑท่ีกําหนด ในท่ีประชุมก็ไดหารือ และมีขอเสนอแนะวาควรเสนอทํา
ความรวมมือทางวิชาการระหวางองคกรสภาธุรกิจ พาณิชย และอุตสาหกรรมของประเทศพมา กับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร   แมสอด ในการแลกเปลี่ยนและผลิตบุคลากรทางการศึกษารวมกัน  หากมหาวิทยาลัยยังไม
สามารถเปดสอนหลักสูตรดังกลาวได  อาจจะจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการสําหรับผู
ตองการเรียนรูภาษาพมา   
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
   

  ๗.๑  ตามท่ีสภาคณาจารยและขาราชการ  รวมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการเสวนาโครงการ “เติมใจ เติมรัก เติมปญญา” เพ่ือมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน  เม่ือวันท่ี  ๓๑  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๔๐ น.  ณ  หองประชุม ชั้น ๒  อาคารทีปงกรรัศมีโชติ  ทางสภาคณาจารย
และขาราชการ ไดรับเกียรติจาก  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ  และรองศาสตราจารย ดร. โสรีช    โพธิแกว  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมการเสวนาในหัวขอดังกลาว  ซ่ึงทําใหบุคลากรท่ีเขารวมการ
เสวนาไดรับความรู ความเขาใจ และทิศทางการเตรียมความพรอมและพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวคิดท่ีไดรวมกัน
เสวนา ไดขอสรุป ดังนี้ 

๑.  เติมรัก   คือ การเติมความรักในวิชาชีพ รักในการทํางานท่ีจะทําใหเกิดประโยชนกับสังคม 
และสวนรวมใหมากท่ีสุด 

๒. เติมใจ  คือ  การเติมใจท่ีมีคุณธรรม  เติมใจดวยความพอเพียง มาใชในการดํารงชีวิต 
เพ่ือสรางสังคมท่ีดี 

๓. เติมปญญา  คือ  การหาความรูใหมๆ  เชน ทางดานภาษา   และสรางความแตกตางของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในลักษณะของการรักษาความเปนตัวตนของเราใหได มองหาความเปนเลิศท่ีอยู
ในชุมชนและทองถ่ินของเรา   

ในนามของสภาคณาจารยและขาราชการ ตองขอขอบคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ  ท้ัง ๒ ทาน  ท่ีเสียสละเวลามาใหความรูในการดําเนินงานตามโครงการฯ  พรอมท้ัง บทความ      
เติมปญญาเพ่ือพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ของ รองศาสตราจารย ดร. สมบัติ  นพรัก  ท่ีติดราชการ
ไมสามารถเดินทางมารวมเสวนาในครั้งนี้  
 

๗.๒   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร  
เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)  ตามโครงการ
บูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนกําแพงเพชร : จังหวัดนาอยู  งบประมาณ ๑๕ ลานบาท ระยะเวลาในการดําเนินการ ๓ ป   
โดยงบประมาณสวนใหญจะนํามาใชสําหรับเครือขายการวิจัย และการจัดการเรียนรูท่ีบริหารโดยมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร   ขณะนี้ไดรับงบประมาณตามโครงการ สําหรับดําเนินการใน ๖ เดือนแรกแลว จํานวน ๓ ลาน
กวาบาท  การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปนผูขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการ        
การเรียนการสอนเขากับชุมชน ยกระดับศูนยการเรียนรูตาง ๆ รวมกับการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ตอไป 
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- ๑๑ - 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    

  ๘.๑  การเตรียมความพรอมดานการจัดการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพ่ือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ไวดังนี้ 
 
   ๑.  ควรตระหนักถึงการดําเนินการและความรวมมือในประเด็นตอไปนี้ 
    -  การผลิตกําลังคนเพ่ือเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสรี ในสาขาอาชีพสําคัญ 
อาทิ  วิศกรรม พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ ทันตแพทย แพทย บัญชี 
    -   การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานดานแรงงานฝมือรวมกัน 
    -   การพัฒนามาตรฐานทักษะ การฝกอบรมวิชาชีพและการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีท่ีเปนเลิศระหวางกัน 
    -   การสนับสนุนการสรางหลักสูตร เนื้อหา สื่อการสอนท่ีเก่ียวกับอาเซียน และ
สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศอาเซียนเปนภาษาท่ีสาม 
    -   การเคลื่อนยายบริการเสรีในสาขา สุขภาพ ทองเท่ียว ขนสงทางอากาศ      
โลจิสติกส  วิชาชีพ กอสราง ฯลฯ 
   ๒.  แนวทางการพัฒนา “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”  มีความจําเปนตองเนนการ
พัฒนาท้ังดานวิชาการและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย เชน 
    -   พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม โดยการใชนวัตกรรม
และความรวมมือ 
    -   เฟนหานักศึกษาเชิงรุก โดยเนนท้ังปริมาณ และคุณภาพควบคูกันไป 
    -   พัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการใหไดมาซ่ึงความเปนเลิศทางการวิจัย 
    -   ใหความสําคัญกับการทํางานในลักษณะภาคีความรวมมือ (Collaboration)  
และเครือขาย (Network)  การสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิต 
    -   ปรับปรุงระบบบริหารจัดการท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
    -   ประชาคมมหาวิทยาลัยใหบริการแกสังคมในรูปแบบตาง ๆ 
    -   สรางกิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนา
บุคลิกภาพและความม่ันคงในตัวนักศึกษา 
    -   เตรียมความพรอมและความเขาใจท่ีดีใหแกนักศึกษา ทามกลางกระแส   
โลกาภิวัตน 
    -   เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  แกผูสูงวัย ท้ังเพ่ือการ
ทํางานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน การประกอบกิจการใหม ๆ 
    -   ยกระดับแรงงานท่ีมีความรูเปนทุนเดิม (Knowledge Workers)   โดยวิธีการ
จัดการศึกษาท่ีรักษาการจางงานของคนท่ีทํางาน (จัดโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ) 
   ๓.  การตั้งรับและรุกของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” นาจะเปนการแสวงหา
แนวรวมในลักษณะความรวมมือ (Collaboration)  ไมใชมุงแขงขันโดยตรง (Competition)  เปนการการแขงขัน
ภายใตความรวมมือ 
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- ๑๒ - 
 

 
   ๔.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนการเปดการคาเสรี ในดานสินคาบริการ แรงงาน 
เงินทุน เทคโนโลยี เปนเรื่องของการพัฒนา  แตสิ่งท่ีอยากใหพัฒนาควบคูกันไปควรจะเปนเรื่องของการปลูกฝง
ความเปนมนุษย ความเสียสละใหกับสังคม และไมอยากใหทุกคนเห็นความสําคัญตอเงินทองมากกวาจิตใจของ
ความเปนมนุษย  ซ่ึงยังตองปลูกฝงใหอยูกับการศึกษาตอไป  
  
  ๘.๒  มหาวิทยาลัยฯ  ควรเสนอใหมีการจัดตั้งทีมวิจัย โดยแบงออกเปน ๒ สวน  คือ  ทีมวิจัยดาน
วิทยาศาสตร และทีมวิจัยดานศิลปศาสตร  มีการทํางานรวมกัน เพ่ือเปนท่ีปรึกษาดานการวิจัย และเนนพัฒนา
งานวิจัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ  ก็จะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยของเราไดเปนอยางดี    
   
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  ๑.  การแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวน ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏกําแพงเพชร  ตามคําสั่งท่ี  ๐๒๒/๒๕๕๒  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เนื่องจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จากผูบริหารไดมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดหมดวาระ
ลง  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  สภามหาวิทยาลัย  จึงมอบอํานาจ  
ในการสรรหากรรมการทดแทนคนเดิมท่ีหมดวาระลง ใหกับอธิการบดี เสนอแตงตั้ง  เพ่ือใหดําเนินการเปนไปดวย
ความตอเนื่อง และเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

๒.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๙ /๒๕๕๕  ในวันจันทรท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   
 

        ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
 
        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)          (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 
     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

 
                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
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