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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  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.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๕.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

  ๗.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๓.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๔.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๗.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๘.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๔ - 
  ๙.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการส ง เสริม กิจการ

มหาวิทยาลัย๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                  ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอระเบียบวาระท่ี ๔.๑  รายชื่อผูท่ีไดรับ

เลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริการ (กลุมรองอธิการบดี) 

   

  ท่ีประชุมอนุญาต 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑  รายช่ือผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูบริการ (กลุมรองอธิการบดี) 

ความเปนมา  

 ตามท่ี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหนงครบวาระเม่ือวันท่ี ๒๙  ธันวาคม 

พ.ศ.๒๕๕๕  เปนผลใหรองอธิการบดีท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร พนจากตําแหนงดวยนั้น  

ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีคําสั่งท่ี ๐๐๑ / ๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖  สั่งแตงตั้ง 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย ตั้งแตวันท่ี  ๓๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  เปนตนไป จนกวา

จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่ง

เปลี่ยนแปลง   

บัดนี ้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย จากผูบริหาร กลุมรองอธิการบดี  สืบแทนตําแหนงที่วางลงตามหลักเกณฑและวิธีการแหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากผูบริหาร  พ.ศ.๒๕๔๗  แลว จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

๒๕๔๗  ประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารกลุมรองอธิการบดี  ดังนี้ 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ     ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก     ผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขออนุญาตใหผูแทนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ท้ังสองทาน 

เขารวมประชุม 
 

ท่ีประชุมรับทราบ  

  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตใหประธานท่ีประชุมมอบชอดอกไมเพ่ือแสดงความยินดี

กับ ผูชวยศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ   ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  และอาจารย

วิไลวรรณ  กระตายทอง  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  พรอมกลาวแสดงความยินดี     

กับผูไดรับตําแหนงทางวิชาการดังกลาว   

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

   - ไมมี  

   

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๗  

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

อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๑  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ

วาระนี้ 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมใหแกไขรายงานการประชุม  ดังนี้ 

 ๑.  รายงานการประชุม หนาท่ี ๔  ในขอ ๑.๑ บรรทัดท่ี ๒  แกไขจาก  “ณ  ประเทศ

ฝรั่งเศล”   เปน  “ณ ประเทศฝรั่งเศส”   

 ๒. รายงานการประชุม หนาท่ี ๖  เรื่องท่ี ๖  ในชองการดําเนินการ  แกไขจาก  “ตาม

คําสั่งท่ี  ๑๑/๒๕๕๕”  เปน  “ตามคําสั่งท่ี ๐๑๑/ ๒๕๕๕” 
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 ๓.  รายงานการประชุม หนาท่ี ๗  ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  การพิจารณาอนุมัติ

เงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม)  แกไข  จาก “ครั้งท่ี ๑ (เพ่ิมเติม)”  

เปน     “ครั้งท่ี ๒  เพ่ิมเติม)” 

 ๔.  รายงานการประชุม หนาท่ี  ๑๑  ในขอ ๕  ๖)  ใหตัดออก  และเพ่ิมขอความในขอ 

๗)  วา  “มีผูงดออกเสียง จํานวน ๑  ทาน  และในมติท่ีประชุม บรรทัดท่ี ๓  ใหตัดขอความ  “สืบแทนตําแหนงท่ี

วางลง”  ออก  และใหเพ่ิมขอความตอทายจากมติประชุมวา  “มอบใหเลขานุการสภาเปนผูเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

ดังกลาว” 
 

หลังจากนั้นจึงรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 

๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/ ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๕ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๕๕  มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตาม

เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 
 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพิม่เติม)         

รวมท้ังส้ิน ๑๓๒  คน ประเภท ภาคปกติ  

จํานวน  ๙๘  คน ประเภท  ภาค กศ.บป.  

จํานวน  ๑๔  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 

จํานวน  ๒๐  คน   

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   
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๒        อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม)  ครั้งท่ี ๒ 
ตามโครงการคาจางออกแบบอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร, คาจางปรับปรุง 
แบบกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยอาจารยและ
บุคลากร, คาจางออกแบบตกแตงภายในพรอม
ครุภัณฑประจําอาคารเรียน และปฏิบัติการรวม, 
ลิฟตโดยสารพรอมการรื้อถอน ประจําอาคาร 
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  รวมเปนเงิน
๙,๔๒๘,๗๕๐ บาท   

      กองนโยบายและแผนไดแจงให

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหดําเนินการ

ตอไปแลว     

กองนโยบาย

และแผน 

๓ 

 

        อนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและ 
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน   
๑  ราย  ใหแก  นางวิไลวรรณ  กระตายทอง  
ตําแหนงเลขท่ี ๐๑๒๔  สาขาคณิตศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี  ๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๕ และตําแหนง
รองศาสตราจารย จํานวน ๑  ราย  ใหแก       
นางอรุณลักษณ  รัตนพันธุ ตําแหนงเลขท่ี  
๐๐๗๖  สาขาบรรณารักษและสารนิเทศ   
ตั้งแตวันท่ี  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕             

       แจงงานการเจาหนาท่ีและ      

นิติการดําเนินการตอไป 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

๔        อนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยนรุตม         
บุตรพลอย  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏลําปาง  โดยมีเง่ือนไขใหอยูชวยราชการ   
ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงแพชร จนถึงวันท่ี     
๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

       แจงงานการเจาหนาท่ีและ      

นิติการดําเนินการตอไป 

งานการ

เจาหนาท่ีและ

นิติการ 

 

 

 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๖.         มีมติเลือกผูชวยศาสตราจารยสุวิทย    

วงษบุญมาก  เปนบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับ

ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร    

       งานเลขานุการสภาไดจัดทํา

หนังสือ การเสนอขอโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

และจัดสงให สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ

ตอไปแลว 

งานเลขานุการ

สภา 

๗         ใหความเห็นชอบแตงตั้งผูชวย      งานเลขานุการ ไดนําเสนอคําสั่ง งานเลขานุการ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๘ - 

ศาสตราจารยรัตนา รักการ เปนผูรักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  ใหไดรับเงินเดือน และเงินประจํา

ตําแหนงเหมือนกับท่ีดํารงตําแหนงอธิการบดีใน

ปจจุบัน ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  

๒๕๕๕   จนกวาจะมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏกําแพงเพชร หรือจนกวาจะมีคําสั่ง

เปลี่ยนแปลง 

แตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยรัตนา  

รักการ  เปนผูรักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนาม   ตามคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

ท่ี ๐๑๒/ ๒๕๕๕  เรียบรอยแลว   

 

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)   

 

ความเปนมา  

เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ และภาค กศ.บป. (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยฯ         

ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใน

ระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๒๑ คน ดังนี้    

๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                จํานวน    ๑๐  คน 

๑.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต        จํานวน       ๔  คน 

                           ๑.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน  

 

 

๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๖  คน 
 

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

๒.๑  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๙ - 
๒ . ๒   ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน       ๑  คน 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  และภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

 

๕.๒  การพิจารณา (ราง)  กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ ๒๕๕๗ - 

๒๕๖๐ 

 

ความเปนมา  

  ตามท่ี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกาศใช ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มีฐานะเปนนิติบุคคลและตองมีการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ มาตรา ๒๐  แหง

พระราชบัญญัติขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบของ

ตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง  และจํานวนของขาราชการท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังภาระหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนง ประกอบกับกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕       

ไดสิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงจัดทํากรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือรองรับการบริหารของมหาวิทยาลัย 

  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือโปรดพิจารณา (ราง) กรอบอัตรากําลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐  ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย

ระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐ 

 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  (ราง) กรอบอัตรากําลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๖๐  ตามท่ีเสนอ 

 

 ๕.๓  การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ           

และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
 
 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๑๐ - 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี  ฉบับประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๔๗  ไปแลวนั้น  ท้ังนี้  เพ่ือใหการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี เปนไปดวยความเรียบรอย  

มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการ

สรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

แนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

  

ประเด็นพิจารณา      ใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยใหใช

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปน

คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉบับเดิมเปนแนวปฎิบัติ  และใหเพ่ิมเติมในฉบับท่ี ๒  ตามมติท่ีประชุม  ดังนี้ 

๑.  ใหเพ่ิมคํานิยามในขอ ๔   คือ  “บุคลากรท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อ”  หมายความวา  บุคลากร
ในสังกัดคณะ เฉพาะท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ท้ังสายสอน และสายสนับสนุน 
ท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว 

๒.  ใหแกไข ขอ ๕  และในขอ ๕ (๒)  ใหตัดคําวา “คณาจารยประจํา” ออก และใหใชคําวา 
“บุคลากรท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน  และในขอ ๕ (๓)   ใหตัดคําวา  “คณาจารย” และใหใชคําวา  “บุคลากร
ท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน  และใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน”  ออก  และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน”  แทน 

๓.  ในขอ ๕ (๕)  ใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน”  ออก  และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน”  แทน 

 
๕.๔  การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและ 

วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ 

เทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ความเปนมา  

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร     

วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ี

เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ฉบับประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  ไปแลวนั้น     

ท้ังนี้  เพ่ือใหการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกอยางอ่ืนท่ีมีฐานะ



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๑๑ - 
เทียบเทาคณะ เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวน

ราชการ หรือหัวหนา 

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

 
 
ประเด็นพิจารณา      ใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน      

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบในหลักการ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

วาดวยคุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาหนวยงาน      

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงเปนหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา

หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉบับเดิมเปนแนวปฎิบัติ  และใหเพ่ิมเติมใน

ฉบับท่ี ๒ ตามมติท่ีประชุม ดังนี้ 

๑.   ในขอ ๔  ใหตัดคํานิยาม ของคําวา  คณาจารยประจํา  หมายความวา  คณาจารยประจําใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และ  “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ออก    และใหเพ่ิมคํานิยามในขอ ๔   คือ  “บุคลากรท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อ”  
หมายความวา  บุคลากรในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เฉพาะท่ีเปน
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการท้ังสายสอน และสายสนับสนุน ท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง
แลว 

๒.  ใหแกไข ขอ ๖  ใน (๒), (๓)  ใหตัดคําวา “คณาจารยประจําและขาราชการของ
มหาวิทยาลัย” ออก และใหใชคําวา “บุคลากรท่ีมีสิทธิในการเสนอชื่อ” แทน 

 ๓.  ในขอ ๖ (๕)  ใหตัดคําวา “จํานวนไมนอยกวาสองคน และไมเกินสามคน”  ออก  และใหใช
คําวา “ไมเกินสามคน”  แทน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  สภาคณาจารยและขาราชการ  ไดจัดทําสารัตถะจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ชุดท่ี ๔)  เพ่ือมอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน ซ่ึงในเนื้อหาจะ



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๑๒ - 
ประกอบไปด วยการนํ า เสนอบทสนทนาจาก ผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  ตามโครงการ 

เติมใจ เติมรัก      เติมปญญา เพ่ือมุงสูมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน ท่ีสภาคณาจารยและขาราชการไดจัดใหมี

โครงการดังกลาว    โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

 

๑.  ดวย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดรับหนังสือ เรื่องการคัดคานผลการ   

สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงวันท่ี  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  และนายกสภามหาวิทยาลัย    

ไดใหจัดทําสําเนามอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว  โดยหนังสือฉบับดังกลาวระบุวาไดจัดทํา

สําเนาหนังสือฉบับนี้  นําเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ดังนั้น จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลชี้แจงตามประเด็นตาง ๆ ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้   หากขอมูล

สวนใดท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เปนผูดําเนินการก็ใหคณะกรรมการสรรหารอธิการบดีฯ เปนผูใหขอมูล

ประกอบการทําหนังสือชี้แจงดังกลาว 

 

๒.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีขอเสนอแนะวา  ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ในครั้งนี้  ควรจัดทําเปนบทเรียนของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรูและเปนประสบการณ

กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในท่ีประชุมจึงมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  เปนผูจัดทําขอมูลในสวนของข้ันตอนการดําเนินการ   

ตาง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ  ในสวนของสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําขอมูล และเม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว  มอบใหคณะกรรมการสภาทุกทานไดชวยกัน

ตรวจสอบความถูกตอง  สําหรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับทางดานกฎหมายก็มอบหมายใหอาจารยประเสริฐ  ตันสกุล  

เปนผูตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

 

๓. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  และใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  

มอบใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๕  วันท่ี ๗  มกราคม  ๒๕๕๖ 

 

  - ๑๓ - 
       

       ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 

 

 

        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)          (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

 

                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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