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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๗  มีนาคม  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.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยสุวัฒนา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  สงวนวัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย  พวกดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๕.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  

  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒.  รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๓.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             

๔.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๕.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
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  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 

๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

 

  - ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๒  

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอย

แลว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๔  หนา  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบ

วาระนี้ 

  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

   

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

 

   - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
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ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการ ประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ 

พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 

เร่ืองที่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๑.         อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสาํเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดบับณัฑิตศึกษา      

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)         

รวมทั้งสิ้น ๑๙  คน ประเภทภาคปกติ        

จํานวน  ๖  คน ประเภทภาค กศ.บป.        

จํานวน  ๓  คน  และระดับบัณฑิตศึกษา     

จํานวน  ๑๐  คน    

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนดาํเนนิการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน   

 

 

 

 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

๒         ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรร

หาคณบดีคณะครุศาสตร  ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อแตงตั้ง

เปนคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 

       ๑.  นายวีระศักดิ์  ปบัว กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวฒุิ  เปนประธาน 

       ๒.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวไิลกูล  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ          

เปนกรรมการ 

       ๓.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ  กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวฒุิ  เปนกรรมการ 

       ๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผูแทนคณาจารย  

เปนกรรมการ 

       ๕.  ผูชวยศาสตราจารยชชัชัย พวกดี           

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  

เปนกรรมการและเลขานุการ 

         งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่งสภา

มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

ครุศาสตร  ตามคําสั่งที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๖  

ใหนายกสภามหาวิทยาลยัลงนาม และ

แจงใหคณะกรรมการทุกทานทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๓         ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการ   

สรรหาหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนวยงาน     

      งานเลขานุการ ไดเสนอคําสั่งสภา

มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร เร่ือง

งานเลขานุการ 
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ที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ      

ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา

บุคคลเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาสวนราชการ หรือ

หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 

       ๑.  นายวีระศักดิ์  ปบัว กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวฒุิ  เปนประธาน 

       ๒.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวไิลกูล  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ         

เปนกรรมการ 

       ๓.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ  กรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวฒุิ  เปนกรรมการ 

       ๔.  รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั  

กรรมการสภามหาวิทยาลยั จากผูแทนคณาจารย  

เปนกรรมการ 

       ๕.  ผูชวยศาสตราจารยสวุัฒนา  สุกกระ      

เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนผูบริหาร  

เปนกรรมการและเลขานุการ 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาสวน

ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ตาม

คําสั่งที่ ๐๐๙ / ๒๕๕๖   ใหนายกสภา

มหาวิทยาลยัลงนาม และแจงให

คณะกรรมการทุกทานทราบแลว 

 

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   

      ปการศึกษา  ๒๕๕๕   

 

ความเปนมา  

เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอ
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สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตร ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๒๖๗ คน ดังนี้   

      ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๑๘๐   คน  

      ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๔   คน 

   ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              จํานวน     ๓๐   คน 

   ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน     ๒๘   คน 

   ๑.๕  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน      ๙    คน 

   ๑.๖  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑    คน 

                             ๑.๗  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๑    คน 

                             ๑.๘  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๔    คน  
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้น  ๑๐๓ คน ดังนี้ 

       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน     ๓๑  คน 

       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน       ๑  คน 

  ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๓๕  คน 

  ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓๖  คน 
 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๒  คน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 

        จํานวน  ๒  คน 

 

 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๕   

 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

    



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๘ - 

๕.๒  การพิจารณาอนุมัติการกําหนด ตําแหนงเพ่ือเล่ือน และแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  

ความเปนมา  

  ดวย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดพิจารณา

ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/ 

๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ณ  หองประชุมโรงแรมสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

กรุงเทพมหานคร  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน  ๑  ราย  จึงเห็นสมควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมี

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

 

ประเด็นพิจารณา      อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  จํานวน ๑  ราย  ในตําแหนงเลขท่ีและสังกัดเดิม 

   

มติท่ีประชุม    อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  ใหกับ นางสาวปาจรีย  ผลประเสริฐ  ตําแหนงเลขท่ี ๐๑๑๒  

เงินเดือน ๓๐,๖๓๐  สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ตั้งแตวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

    

 ๕.๓  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ  
   

ความเปนมา  
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย  ดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ  ตามกระบวนการแหง 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ    

พ.ศ. ๒๕๔๗  แทนชุดเกาท่ีหมดวาระลง   ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  แลวนั้น   

ท้ังนี้สภาวิชาการประกอบดวย 

  (๑)  อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ 

  (๒)  กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจํา

คณะ คณะละหนึ่งคน  ประกอบดวย   

(๒.๑)  อาจารยอนุสิษฐ  พันธุกล่ํา     ผูแทนคณะครุศาสตร 

(๒.๒)  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด     ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๙ - 
(๒.๓)  ผูชวย ศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล  ผูแทนคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

(๒.๔)  ผูชวยศาสตราจารยบญุเลิศ  สงวนวัฒนา  ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(๓)  กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวน 

เทากับบุคคลตาม (๒) 

  (๔)  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  แตงตั้งจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของ

อธิการบดี  คือ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

  ท้ังนี้ ความตามขอ ๘(๒)  กําหนดใหประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากคณะ 

ดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๗  จํานวนไมนอยกวากรรมการสภาวิชาการจากคณะ (๕  คน)   แลวจัดทํา

เปนบัญชีรายชื่อตามลําดับอักษร  พรอมท้ังประวัติและขอมูลรายละเอียดท่ีใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามท่ีกําหนดในวรรคตน  

จํานวนเทากับกรรมการสภาวิชาการจากคณะเปนกรรมการสภาวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ   

  บัดนี้ ประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากคณะ ดําเนินการสรรหาผูมี 

คุณสมบัติเหมาะสมแลว  ดังนี้ 

   

ที ่ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ วันที่เสนอขอแตงต้ัง 

๑ รองศาสตราจารยโกวิทย  พวงงาม ปริญญาเอก การพัฒนาชุมชน/

การปกครอง 

๗  มี.ค. ๒๕๕๖ 

๒ ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิจ  ภูพัฒนวิบูลย         ปริญญาเอก จุลชีววิทยา ๗  มี.ค. ๒๕๕๖ 

๓ รองศาสตราจารยถาวร  สารวิทย ปริญญาเอก อุตสาหกรรมศึกษา ๗  มี.ค. ๒๕๕๖ 

๔ รองศาสตราจารยเทียมจันทร  พาณิชยผลินไชย ปริญญาเอก วิจัยการศึกษา ๗  มี.ค. ๒๕๕๖ 

๕ นางสาวสวรรยา  ธรรมอภิพล ปริญญาเอก วิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

๗  มี.ค. ๒๕๕๖ 

 

ประวัติและขอมูลรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

   

ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ  ตามบัญชี 

รายชื่อท่ีเสนอ   

 

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
๕.๔   การพิจารณา (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียม 

การศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (เพ่ิมเติม)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา               

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และสําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา  ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๑๐ - 
 

  ความเปนมา 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 

 

 

 

๒๕๕๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ไปแลวนั้น  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเปดสอนหลักสูตร 

ในภาค กศ.บป. เพ่ิมเติม  จึงมีความจําเปนตองจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ ( เ พ่ิมเติม )                   

โดยมีรายละเอียดตาม (ราง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (เ พ่ิมเติม)  สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา                 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และสําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย  

ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้   

  

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (เพ่ิมเติม) 

สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และสําหรับนักศึกษา 

 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบ  (ราง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (เพ่ิมเติม) 

สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และสําหรับนักศึกษา  ตามท่ีเสนอ และแกไขเพิ่มเติม

ตามขอเสนอแนะ 

   

๕.๕  การพิจารณาเลือกบุคคลท่ีแตงตั้งเปนคณบดี 

         

ความเปนมา  

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี    

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย  ท่ี  ๐๐๗ / ๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๐  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น  คณะกรรมการฯ 

ไดดําเนินการเพ่ือใหการไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงคณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  ตามกระบวนการและวิธีการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี   พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 

๒๕๕๖  แลว  จึงขออนุญาตใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีไดนําเสนอรายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๑๑ - 
  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี มอบหมายให      

ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี  รายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน ท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการ

สรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  และเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๕๖  และขออนุญาตแจกเอกสาร

ประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศนการพัฒนาคณะของผูสมควรไดรับการสรรหาเปนคณบดี เพ่ือประกอบการพิจารณา

เลือก  โดยเรียงรายชื่อคณะและบุคคลตามลําดับตัวอักษร ดังนี้ 
   

   

 

 

 

๑.  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม 

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  เนียมนาค 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยสฤษณ  พรมสายใจ 

   ๓)  รองศาสตราจารยอายุวัฒน  สวางผล 
 

  ๒.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๑)  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด 
     

  ๓.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   ๑)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ขวัญดาว  แจมแจง 

   ๒)  ผูชวยศาสตราจารยบุณยฤต  รัตนพันธุ 

   ๓)  ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล 

 

  ท่ีประชุมจึงมีมติใหใชวิธีการลงคะแนนลับ นับโดยเปดเผย โดยใชบัตรลงคะแนนเลือกท่ีลงนาม

โดยนายกสภามหาวิทยาลัย  และแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการเลือกตั้ง และนับคะแนน  

ประกอบดวย 

๑) รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  นพรัก  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

๒) รองศาสตราจารย ดร.ระมัด  โชชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย 

๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูแทนคณาจารย 

 

  ประเด็นพิจารณา    พิจารณาคัดเลือกคณบดีคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือแตงตั้งเปนคณบดีตอไป 

 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๑๒ - 
  มติท่ีประชุม มีมติคัดเลือก บุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี  จํานวน ๓ คณะ ดังนี้ 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพโรจน  เนียมนาค แตงตั้งเปนคณบดีคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม 

๒.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด  แตงตั้งเปนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรัชญา  ชะอุมผล  แตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

   ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

  - ไมมี 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  - ไมมี  
  

 

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๑.  การแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ตามท่ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดเดิม ไดหมดวาระการดําเนินงานไป

แลว   ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวย

ความเรียบรอย  จึงเห็นควรใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตอไป   

  สภามหาวิทยาลัย มีความเห็นชอบแตงตั้ง นายวีระศักดิ์  ปบัว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ  ทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และ

เสนอแตงตั้งคณะทํางานตอไป 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๔ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

 

 - ๑๓ - 
  ๒ .   ด ว ย  สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร คณะรัฐมนตรี  แจงวาคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ

ขอเสนอการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอยางเปนทางการนอกสถานท่ี  กลุมจังวัดภาคเหนือตอนลาง 

(นครสวรรค อุทัยธานี พิจิตร และกําแพงเพชร)  ในชวงเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๖  โดยจังหวัดกําแพงเพชรเปน

เจาภาพ  และจังหวัดไดพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถานท่ีจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง

เปนทางการนอกสถานท่ี สําหรับวัน เวลา ในการจัดประชุม และรายละเอียดการจัดสถานท่ีจังหวัดจะไดแจงและ

ประสานงานตอไป   

๓.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๖   

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร   

 

       ปดประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 

 

 

        (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)            (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

     บันทึกและสรุปรายงานการประชุม       บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

 

                       (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

                เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                                                ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  

 

   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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