
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๕ 

วันจันทรท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘   อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

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

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

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

 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหประธานท่ีประชุมมอบชอดอกไมเพ่ือแสดงความยินดี
กับ อาจารยนรุตม  บุตรพลอย  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  พรอมใหโอวาท   
 

  ท่ีประชุมอนุญาต   
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 ๑.๑  การดํารงของตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี  ซ่ึงเปน
ตําแหนงท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ  ฉะนั้นหากมีกรณีขอรองเรียนเก่ียวกับตําแหนงดังกลาว  จะตองสงเรื่องเพ่ือ
ดําเนินการถอดถอนตามข้ันตอนตอไป  มิใชเหมือนกับกรณีอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งท่ัวไป  
 

 ๑.๒  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยทุกแหง  ในเรื่องของ
การดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไมควรเกิน ๒ วาระติดตอกัน 
 

 ๑.๓  โครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ   
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดทําโครงการตําราเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 
๖๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  เพ่ือสนับสนุนและกระตุนใหคณาจารยไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการท่ีใช
ประกอบการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และไดผลงานรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)     
ของตัวบงชี้พ้ืนฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงชี้ท่ี ๗ ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ  ซ่ึงขณะนี้
มีผูสมัครเขียนตําราเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการดังกลาว จํานวน ๑๓๙ คน ๑๓๙ ชื่อเรื่อง และกําลังดําเนินการ
ติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินตําราเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตอไป  โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
 ๑.๔  กําหนดการจัดงานนิทรรศการ ราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ ครั้งท่ี ๙ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใย
สูอาเซียน” 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กําหนดจัดงานนิทรรศการ ราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งท่ี ๙ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสูอาเซียน”  ในระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษา บุคลากร และอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู
ภาคทฤษฎีในชั้นเรียนสูการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และนิทรรศการท่ีเก่ียวกับประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน 
ท้ัง ๑๐ ประเทศ  อีกท้ังจะเปนโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะไดเปดรั้วแนะนํามหาวิทยาลัยและคณะตาง ๆ  ใหกับ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  และในการจัดกิจกรรมดังกลาวยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน
ระดับชาติและการแสดงดนตรีนาฏศิลปนานาชาติในกิจกรรมภาคคํ่า  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ  จึงใครขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในการจัดนิทรรศการดังกลาว  ซ่ึงมีกําหนดการและ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ีแนบมาพรอมนี้   
           



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑  
พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย
แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๐  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ
วาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
   

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘ /๒๕๕๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/ ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๘ / ๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤศจิกายน  

พ.ศ.๒๕๕๕ มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑. อนุ มัติ ใหปริญญาบัตรผูสํ าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา
ภ า ค เ รี ย น ท่ี  ๑  ป ก า ร ศึ ก ษ า   ๒ ๕ ๕ ๕         
รวมท้ังสิ้น  ๕๐  คน ประเภท ภาคปกติ  
จํานวน  ๓๐  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  
จํานวน  ๑๔  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๖  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

สํ า นั กส ง เ ส ริ ม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

 
เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๒        ใหความเห็นชอบในหลักการแผนรับ
นักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๖  โดยใหเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาตามแผนรับในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
จ า ก เ ดิ ม   ๒ ๕  ค น   เ ป น   ๓ ๐   ค น          
และใหนําเสนอความพรอมในการขอเปดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม ในรูปแบบนอก
ท่ีตั้งบางสวน  ตามเกณฑท่ี  สกอ. กําหนด  
กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดม ศึ ก ษา  เ พ่ื อ พิ จ า ร ณา ให เ ป ด ส อ น          
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด 
ตอไป 

       แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  และคณะวิทยาการจัดการ  
ดําเนินการตอไป 

สํ า นั กส ง เ ส ริ ม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๓ 
 

        อนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน   
๑  ราย  ใหแก   นายนรุตม   บุตรพลอย  
ตําแหนงเลขท่ี  ๐๐๕๓  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  
๒๕๕๔            
 

        แจงงานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   เรื่อง  สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
  ดวยงานการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุป
รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๕  เพ่ือนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)   
 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

๔.๓  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย       
และศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

 
ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น   งานเลขานุการฯ  
จึงขอนําเสนอขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   ผลเปนดังนี้ 

   
ตําแหนง ขาราชการ

(คน) 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
(คน) 

อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง 

(คน) 

รวม 
(คน) 

รอยละ 

๑.  อาจารย ๓๑ ๑๓๕ ๑๑๑ ๒๗๗ ๘๐.๐๖ 
๒.  ผูชวยศาสตราจารย ๕๙ - -  ๕๙ ๑๗.๐๕ 
๓.  รองศาสตราจารย      ๑๐ - - ๑๐   ๒.๘๙ 
๔.  ศาสตราจารย - - - - - 
๕.  ศาสตราจารย  (ระดับ ๑๑) - - - - - 

รวม ๑๐๐ ๑๓๕ ๑๑๑ ๓๔๖ ๑๐๐ 
รอยละ ๒๘.๙๐   ๓๙.๐๒ ๓๒.๐๘ ๑๐๐  

 

ซ่ึงบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  มีจํานวน  ๖๙   
คน  จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  ๓๔๖  คน  แยกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  ๕๙  คน 
(เกษียณอายุไปในป  ๒๕๕๕ จํานวน  ๔ คน)  และรองศาสตราจารย  จํานวน  ๑๐  คน  เม่ือคิดสัดสวนการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  คิดเปนรอยละ  ๑๙.๙๔  (ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
คิดเปน  รอยละ  ๑๗.๐๕  และตําแหนงรองศาสตราจารย  คิดเปนรอยละ ๒.๘๙)   

หมายเหตุ :  ๑. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสามารถขอสงผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๕๕ คนจากจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด ๑๓๕ คน 
                 ๒. อาจารยประจําตามสัญญาจางท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสามารถขอสงผลงานทางวิชาการ
เพ่ือประกอบการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีจํานวน ๑๓ คน จากจํานวนอาจารยประจําตามสัญญาจาง 
ท้ังหมด ๑๑๑ คน  (กรณีอาจารยประจําตามสัญญาจางยังไมมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจาณาแตงตั้งอาจารยประจําตามสัญญาจางใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย           
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

  
๔.๔  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖) (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดสงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และ 
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๖) 
และ (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๕  มาใหมหาวิทยาลัยทราบแลวนั้น  บัดนี้  สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ไดดําเนินการประกาศเรื่องดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๒๙  ตอนพิเศษ  
๑๕๘ ง  วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแนบทายระเบียบวาระนี้    
 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

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

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

 (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
                              ภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 
 

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 ๑๒๒ คน ดังนี้ 
     ๑.๑ สาขาวิชาศิลปศาสตร   จํานวน      ๑  คน 

๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร                      จํานวน      ๗  คน 
๑.๓ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ        จํานวน     ๓๖  คน 
๑.๔ สาขาการบัญชี  จํานวน     ๓๐  คน  
๑.๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จํานวน     ๔๕  คน 
๑.๖  สาขาวิชาเทคโนโลยี  จํานวน       ๓  คน 

 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๕๔ คน ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ                     จํานวน     ๑๗  คน 
๒.๒ สาขาวิชาการบัญชี      จํานวน      ๙  คน 
๒.๓  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    จํานวน    ๒๘  คน 
 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๒  คน  ดังนี้  
๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาการบริหารการศึกษา จํานวน    ๑  คน 
๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา      
                                                               จํานวน    ๑  คน 

   
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   
  

๕.๒  การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการเล่ือนเงินเดือน ขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา  
  ดวย  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ 
เปนระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน  มหาวิทยาลัยฯ  จึงจําเปนตองปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับระบบบริหารงานบุคคลใหม   
และประกาศ ก .พ .อ .  เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเ ง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   ดังนั้น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยยึดตามแนวทางของประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  แลว  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ตอสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   ใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบในหลักการและใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ในขอ ๕ และขอ ๑๐ ตาม (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย หลักเกณฑ  



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  และตอไปหากมีการ
นําเสนอขอบังคับสภามหาวิทยาลัยมาเพ่ือพิจารณา  ใหนําเสนอขอมูลใหมีความชัดเจน วาในสวนใดเปนกฎหมาย
เดิมท่ีใชอยูเปนแนวทางในการจัดทําขอบังคับดังกลาว และขอความใดเปนกฎหมายใหมท่ีจะเพ่ิมเติมจากเดิม 
เพ่ือใหท่ีประชุมใชประกอบการพิจารณา ไดอยางรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน   

๕.๓  การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย การกําหนดระดับ
ตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ความเปนมา  
  ดวย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจําแนกตําแหนงตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เปน
ระบบจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน  มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองปรับปรุงมาตรฐานกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหสอดคลองกับระบบบริหารงาน
บุคคลใหม และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ  จึงจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยยึดตามแนวทางของ
ประกาศ ก.พ.อ. ดังกลาว  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดระดับตําแหนง และแตงตั้งผูมีความรู ความสามารถใหดํารง
ตําแหนงในระดับสูงข้ึน และขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ แลว  มหาวิทยาลัย          
จึงนําเสนอ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบในหลักการและใหอาจารยประเสริฐ  ตันสกุล  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอเสนอแนะและปรับแกไขใหสมบูรณ  และดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
 

๕.๔  การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดใหมีการตรวจประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๔  ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย นั้น  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ไดรวบรวมและจัดทํา 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

รายงานผลการประเมินภายในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม)  
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา  
๒๕๕๔  ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมินภายใน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๔ 
ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  ตามท่ีเสนอ  และใหขอเสนอแนะในสวนขององคประกอบท่ี ๒ การผลิต
บัณฑิต และองคประกอบท่ี ๔  การวิจัย  ท่ีมีผลการประเมินตองปรับปรุง  เสนอใหมีการจัดทําแผนและกําหนด
มาตรการเพ่ือมารองรับการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับขอเสนอแนะดังกลาว  และควรมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีมีความเช ี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหเกิดการปฏิบัติเพ่ิม
มากข้ึน 

 

๕.๕  การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม) 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ในการประชุม เม่ือวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  จํานวน  ๑๐๕,๒๘๔,๔๔๐  บาท  จําแนกเปนเงินจายขาด
จากเงินคงคลัง จํานวน  ๑๔,๔๙๔,๔๙๐  บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ จํานวน ๙๐,๗๘๙,๙๕๐  บาท  (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘  ของประมาณการรายรับระหวางป)   
  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
โครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร ๓ รายการ ดังนี้  อาคารบรรณราชนครินทร (หอสมุด)  อาคารท่ีพักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  และอาคารท่ีพักอาศัยของลูกจางประจําและเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอก
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม)  ตอสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
  

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม)   
ครั้งท่ี ๑  จํานวน  ๑,๓๑๒,๕๐๐  บาท   
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 
๑ โครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร ๓ รายการ 

     - อาคารบรรณราชนครินทร (หอสมุด)       
จํานวน  ๔๓๗,๕๐๐  บาท 
     -  อาคารที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จาํนวน ๔๓๗,๕๐๐  บาท 
     -  อาคารทีพ่ักอาศัยของลูกจางประจํา และ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
จํานวน  ๔๓๗,๕๐๐  บาท 

๑,๓๑๒,๕๐๐ เพื่อจัดทําแบบกอสรางอาคารใน
การกอสรางและจัดทาํขอตั้ง
งบประมาณกอสรางอาคารใน
การรองรับจํานวนนักศึกษาที่
เขาใชบริการหอสมุด และเพื่อ
เปนสวัสดิการแกบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

รวมเปนเงิน ๑,๓๑๒,๕๐๐  บาท 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม) 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม) 
ตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๖  การสรรหาอธิการบด ี

 
ความเปนมา  
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

ซ่ึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ตั้งแตวันท่ี ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๕๑  เปนตนไป  มีผลใหการดํารงตําแหนงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงในวันท่ี ๒๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  นี้นั้น   
 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของ       

ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ ๕.  กําหนดดังนี้ 
  ๑.  ความตามขอ ๙ แหงขอบังคับฯ  
   “ขอ ๙. ในกรณีท่ีอธิการบดีพนตําแหนงตามวาระ ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวันกอนวันสิ้นสุดวาระของการดํารงตําแหนงของอธิการบดี 

 การสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตําแหนงอธิการบดีแทน ในกรณีท่ีอธิการบดีพน
ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการไดภายในระยะเวลาไมเกินส่ีสิบหาวันกอนวันท่ีวาระการดํารงตําแหนงของ
อธิการบดีคนเดิมจะส้ินสุดลง”   

๒.  ความตามขอ ๕  แหงขอบังคับ 
“ขอ ๕ การไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม 

กระบวนการสรรหา ท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
   (๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหา  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคัดเลือกกันเองคนหนึ่งเปนประธาน  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยจากผูแทนผูบริหาร จากผูแทนคณาจารยประจําอยางละหนึ่งคนและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ   ทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม  เพ่ือดํารงตําแหนงอธิการบดี  
ใหผูแทนผูบริหารเปนกรรมการและเลขานุการ 
   (๒).................”   
 

ประเด็นพิจารณา 
เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาอธิการบดีเปนไปตามขอบังคับฯ มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ประกอบดวย  
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

๑.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   คนหนึ่งเปนประธาน  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกสองคน เปนกรรมการ  

๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารยประจํา หนึ่งคนเปนกรรมการ  
๓.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จากผลการเลือกกันเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละกลุม  
ดังนี้ 

๑.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน
กรรมการ 

๒.  นายวีระศักดิ์  ปบัว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปน

กรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย  เปน

กรรมการ 
๕.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  

เปน  กรรมการและเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
   

  ๗.๑  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดเปนเจาภาพทอดกฐิน  ณ  วัดหนองปลิง         
ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร  นั้น  มหาวิทยาลัย  ไดเงินสบทบทุนจํานวน  ๓๙,๔๙๙  บาท  ในสวนของ
วัดไดเงินสมทบ รวม  ๘  ลานกวาบาท   
 

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    

  ๘.๑  ในระเบียบวาระแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในทุกครั้งท่ีมี
การเสนอแนวคิดตาง ๆ  เห็นควรใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะดังกลาวไปจัดทําเปนแผนงาน หรือโครงการ
รองรับเพ่ือใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑.  การดําเนินการสรรหาอธิการบดี  ท่ีจะดําเนินการตอไปนั้น  ขอใหคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกําหนดไว  เพ่ือปองกันการเกิดปญหาและขอ
รองเรียนในการดําเนินการตาง ๆ  



 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๙ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
 

- ๑๑ - 
 

  
 

๒. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๕๕  ในวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
   
 

        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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