
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๗  ธันวาคม  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.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๑๒.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๓.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๖.  ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี  สิงหจารุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๙.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๑.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๒.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๓.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๔ - 

 

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 ๑.๑  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน          

ณ  ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศล ประเทศราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด เม่ือวันท่ี 

๒๒ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  นั้น  และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๕  ประธานท่ีประชุม  

มีดําริใหจัดทํารายงานการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดใชประโยชนขอมูลทางวิชาการตอไป  บัดนี้  

คณะกรรมการจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน  ไดจัดทํารายงานการศึกษาดูงาน ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหารายงาน

การศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา ดานสังคม ภาษาและศาสนา ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานอาคารสถานท่ี สถาปตยกรรมและสถานท่ีทองเท่ียว    

โดยมีรายละเอียดเนื้อหา และภาพประกอบตาง ๆ ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ (เอกสารแยกเลม) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๙  

พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๕  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ

วาระนี้ 
 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมใหแกไขรายงานการประชุม  ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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 ๑.  รายงานการประชุม หนาท่ี ๔  ในขอ ๑.๒  แกไขจาก  “ไมควรเกิน ๒ วาระ

ติดตอกัน”  เปน  “ไมควรเกิน ๒ แหง”  และ ในขอ ๑.๓  ในบรรทัดท่ี ๔  แกไขจาก  “สํานักรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)”  เปน  “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)” 

 ๒. รายงานการประชุม หนาท่ี ๑๗  ในขอ ๒  แกไขจาก  “วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕”   เปน  “วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕” 

   

หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙ /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.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)         

รวมท้ังส้ิน ๑๗๘  คน ประเภท ภาคปกติ  

จํานวน  ๑๒๒  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  

จํานวน  ๕๔  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน  ๒  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   

 

๒        ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง)  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       

วาดวย  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเล่ือน

       แจงงานการเจาหนาท่ีและนิติการ

ดําเนินการตอไป 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
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เงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ 

 

        ใหความเห็นชอบในหลักการ (ราง)  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร         วาดวย  
การกําหนดตําแหนง และการแตงต้ังขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       แจงงานการเจาหนาท่ีและนิติการ

ดําเนินการตอไป 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

๔        ใหความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับหนวยงา  
และระดับมหาวิทยาลัย และใหขอเสนอแนะ 

       มอบสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษาแจงใหทุกหนวยงานทราบ

และดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

สํานักประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

๕        อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพิม่เติม) ครั้งท่ี ๑   
ตามโครงการจัดทําแบบกอสรางอาคาร จํานวน     
๓  รายการ   ไดแก  อาคารบรรณราชนครินทร, 
อาคารท่ีพักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด, อาคารท่ีพักอาศัย  
ของลูกจางประจําและเจาหนาท่ีของ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนเงิน 
จํานวน  ๑,๓๑๒,๕๐๐ บาท   

       กองนโยบายและแผน ไดแจงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการ

ตอไปแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

 

 

 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๖.        ใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรร

หาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการไดมา  และคุณสมบัติ

ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ี 

       ๑.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปน

ประธาน 

       ๒.  นายวีระศักด์ิ  ปบัว  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 

       ๓.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปน

กรรมการ 

       งานเลขานุการ ไดเสนอคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง 

แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

ตามคําส่ังท่ี ๑๑/ ๒๕๕๕  ใหนายกสภา

ลงนามในคําส่ัง  และแจงให

คณะกรรมการทุกทานทราบแลว 

งานเลขานุการ 
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- ๗ - 

 

       ๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย  

เปนกรรมการ 

       ๕.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ         

สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก

ผูแทนผูบริหาร  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

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  ๙๘ คน ดังนี้ 

     ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒  คน 

     ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๘  คน 

๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                 จํานวน    ๒๘  คน 

๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต        จํานวน       ๔  คน 

๑.๕  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๒๙  คน  

๑.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๒๑  คน 

๑.๗  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  จํานวน       ๓  คน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๘ - 

 

๑.๘  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๓  คน 

 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๑๔ คน ดังนี้ 

๒.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต                จํานวน       ๑  คน 

๒.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   จํานวน       ๓  คน 

๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 

๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน       ๙  คน 
 

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๒๐  คน  ดังนี้  

๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     

  สาขาบริหารการศึกษา   จํานวน     ๑  คน 

  สาขาหลักสูตรและการสอน  จํานวน    ๑  คน 

๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

                                                          จํานวน    ๑๕  คน 

๓.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

      จํานวน     ๓  คน 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

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

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

 

ประธานท่ีประชุม  ใหเลื่อนระเบียบวาระท่ี ๕.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ 

ตําแหนงอธิการบดี  ไปพิจาณาเปนลําดับกอนระเบียบวาระท่ี ๕.๖  การพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   และใหเริ่มพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓  โดยเรียงตามลําดับตามท่ีเสนอตอไป 

 

๕.๓  การพิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ (เพ่ิมเติม) 
 

 

 

 

 

ความเปนมา  



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๙ - 

 

  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖ ในการประชุม เม่ือวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  และวันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จํานวน  

๑๐๖,๕๙๖,๙๔๐  บาท  จําแนกเปนเงินจายขาดจากเงินคงคลัง จํานวน  ๑๕,๘๐๖,๙๙๐  บาท  และงบประมาณ

รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๙๐,๗๘๙,๘๗๐  บาท  (คิดเปนรอยละ ๗๘.๘๘  

ของประมาณการรายรับระหวางป)   

  บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

เพ่ือวาจางออกแบบในการกอสรางอาคาร จํานวน ๓ รายการ  ไดแก  คาจางออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร, คาจางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยอาจารยและบุคลากร, คาจางออกแบบตกแตง

ภายในพรอมครุภัณฑ ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการ และจัดซ้ือครุภัณฑลิฟตโดยสารพรอมการรื้อถอน ประจํา

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   (เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒)  ตอสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
  

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม)   

ครั้งท่ี ๒  จํานวน  ๙,๔๒๘,๗๕๐  บาท   
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจําเปน 

๑ คาจางออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร     

๓,๘๗๕,๐๐๐ เพื่อวาจางออกแบบในการ

กอสรางอาคารตาง ๆ 

ประกอบการของบประมาณ

สนับสนนุ และจดัสงใหสํานัก

งบประมาณพิจารณา 

๒ คาจางปรับปรุงแบบกอสรางอาคารที่พักอาศัยอาจารย

และบุคลากร 

๒,๘๕๓,๗๕๐ 

๓ คาจางออกแบบตกแตงภายในพรอมครุภัณฑ     

ประจําอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔ ลิฟตโดยสารพรอมการร้ือถอน ประจําอาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร จํานวน ๑ เคร่ือง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ เพื่อใชงานในอาคารศูนยภาษา

และคอมพิวเตอร   

รวมเปนเงิน ๙,๔๒๘,๗๕๐  บาท 

 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ครั้งท่ี ๒ (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ (เพ่ิมเติม) 

ตามท่ีเสนอ 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๐ - 

 

 ๕.๔  การพิจารณาอนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
ความเปนมา  
ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดพิจารณาผล

การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/
๒๕๕๕  ณ  โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจประเมินผล
งานทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑  ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  ๑  ราย   
จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  รายละเอียดตามเอกสารใน
ระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และตําแหนงรองศาสตราจารย          
จํานวน ๑ ราย 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑  ราย  และตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  
๑  ราย  ไดแก 

๑.  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ใหกับ นางวิไลวรรณ  กระตายทอง  ตําแหนงเลขท่ี 
๐๑๒๔  สาขาคณิตศาสตร  ตั้งแตวันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

 ๒.  ตําแหนงรองศาสตราจารย  ใหกับ  นางอรุณลักษณ  รัตนพันธุ  ตําแหนงเลขท่ี 
๐๐๗๖  สาขาบรรณารักษและสารนิเทศ  ตั้งแตวันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

 
๕.๕  การพิจารณาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน 

 
ความเปนมา  
ดวย นายนรุตม  บุตรพลอย  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย อัตราเงินเดือน ๒๑,๑๖๐  บาท       

(ณ วันท่ี  ๑ เมษายน ๒๕๕๕) คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  สังกัดคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคขอโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  และทางมหาวิทยาลัย  ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พิจารณาในคราว
ประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ไปแลวนั้น  ท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบใหนายนรุตม  
บุตรพลอย  โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยมีเง่ือนไขใหอยูชวยราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  จนถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหขาราชการ



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๑ - 

 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   อนุมัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน  
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขอโอน  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๒  การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี 

 

ความเปนมา  

ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมีคําสั่งท่ี ๐๑๑/ ๒๕๕๕ เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการ 

เปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงทานประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะไดนําเสนอเหตุผลความเปนมาและผลการ

ดําเนินงานสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกบุคคลท่ี

เหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงอธิการบดี 
 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี ๐๑๑ / ๒๕๕๕  

ลงวันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  นําเสนอรายงานผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตอท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรรหาท้ังหมด  รวมท้ังเอกสารประวัติ ผลงาน 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคคลท่ีไดรับการสรรหาข้ันตนใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน ๒  คน  ไดแก 

๑)  รองศาสตราจารยธวัช  วรีะศิริวัฒน 

๒)  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก 

 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 

 ท่ีประชุมพิจารณาเอกสารประวัติ ผลงาน วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยของบุคคล

ท่ีไดรับการสรรหาข้ันตนฯ  ท้ังนี้ เนื่องจากมีผูไดรับการสรรหาข้ันตนจํานวน ๒ คน  ท่ีประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการ

ลงคะแนนลับ  นับโดยเปดเผย  โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกท่ีลงนามกํากับโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและประธาน

กรรมการสรรหาอธิการบดี  โดยกําหนดหมายเลขผูไดรับการสรรหาข้ันตนฯ ดังนี้ 

รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน หมายเลข  ๑ 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  หมายเลข  ๒ 

โดยท่ีประชุมแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน  ประกอบดวย  



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๒ - 

 

 ๑)  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒)  รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน

คณาจารย 

 ๓)  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร 

หลังจากนั้น ก็ไดการดําเนินการเลือกผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนับ

คะแนน    

 หลังจากคณะกรรมการดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  มอบหมายใหรองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ  รายงานผลการดําเนินการลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมด ๒๓ คน 

๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม ๒๒ คน 

๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมมาประชุม ๑ คน       

๔) ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทน 

ผูบริหาร เปนหนึ่งในผูท่ีไดรับการสรรหาข้ันตน  ขออนุญาตออกจากท่ีประชุม และไมใชสิทธิในการลงคะแนน 

๕) คงเหลือกรรมการท่ีใชสิทธิลงคะแนนเลือกท้ังสิ้น ๒๑ คน 

๖) ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชุมงดออกเสียง 

๗) ผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

 รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน ได  ๕  คะแนน 

ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก ได  ๑๕  คะแนน 

 

มติท่ีประชุม มีมติเลือกผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  เปนบุคคลท่ีเหมาะสม 

สําหรับตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และใหเสนอชื่อเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สืบแทนตําแหนงท่ีวาง

ลง  โดยมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือเสนอขอโปรดเกลาฯ พรอมจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาตามข้ันตอนตอไป  โดยเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  

 
๕.๖  การพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ความเปนมา     

ตามท่ีผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะพน

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามวาระ  ในวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   โดย      



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๓ - 

 

สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

แหงนี้เสร็จเรียบรอยแลว   และจะดําเนินการนําเสนอชื่อ เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

  เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เปนตนไป  จนกวาจะมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๑.  ความตามมาตรา ๓๓  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ปรากฏดังนี้ 
“มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได  

ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมี  ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙  
คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

๒. คุณสมบัติตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มีดังนี้ 
“มาตรา ๒๙ อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการ
บริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนง 
 
หรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืนและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย” 
 

ประเด็นพิจารณา     พิจารณาแตงตั้งผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 
มติท่ีประชุม ใหความเห็นชอบ แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ  เปนผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ใหไดรับเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง เหมือนเดิมกับ
ท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดีในปจจุบัน   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จนครบ ๑๘๐ วัน หรือจะไดรับ
การโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และมีมติให ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ  
ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เสนอใหประธานท่ีประชุมใหความเห็นชอบลงนาม
การแตงตั้งรองอธิการบดี รักษาการแทน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความตอเนื่องและเปนไปดวยความ
เรียบรอย   

  
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๔ - 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

   

  - ไมมี  

  

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
    

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

 

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๗  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

       

 

 

 

 

 

    ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 

 

 

        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)          (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

 

                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

 

- ๑๕ - 

 

                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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