
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหสับดีที ่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุอาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณเีพื่อการส่งออก   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด  จังหวัดตาก 
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  นายวีระศักด์ิ   ป่ีบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ             
๗.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ๙.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 ๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 ๑๒.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 ๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 ๑๔.   อาจารย์สุชิน  รอดกําเนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
 ๑๕.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 ๑๖.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 ๑๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
 ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ๒.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 
ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว                                ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์    ประจําฝ่ายเลขานุการ 

 
 
 



- ๒ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

เน่ืองจาก  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร             
ติดราชการ  ไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้  อน่ึงตามความในข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ว่าด้วย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย            
เป็นประธานที่ประชุม                                       

นายประเสริฐ  ตันสกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานท่ีประชุม  ตรวจสอบเห็นว่า
กรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒  โดยมอบหมายให้จังหวัดกําแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  โดยใช้สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  น้ัน  ขณะน้ี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการว่าได้เลื่อนกําหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีจากเดิม เป็น
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ซึ่งความคืบหน้าในขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการในส่วนที่
มหาวิทยาลัยเก่ียวข้องในด้านของสถานที่จัดประชุม กําหนดให้มีการปรับปรุงบริเวณช้ัน ๙  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ เป็นห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ในส่วนของงบประมาณที่จะได้รับ
การจัดสรรจากจังหวัด  มหาวิทยาลัยก็ได้ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณดังกล่าวตามขั้นตอน
เรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ 

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑  
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙ .๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  น้ัน  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๑  หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 

 
  จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
 ๔.๑  รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร 
 
 



- ๓ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
ความเป็นมา  
ตามท่ี วาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดเดิม ได้หมดวาระลง จึงทําให้ตําแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนผู้บรหิารว่างลง  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการสรรหาบุคคลที ่
เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร สืบแทนตําแหน่งที่ครบวาระ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการแหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๑ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศรายช่ือ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย     
จากผู้บริหาร แต่ละกลุ่ม  ดังน้ี 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ      ผูแ้ทนจากผูดํ้ารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์   ผูแ้ทนจากผูดํ้ารงตําแหน่งรองอธิการบดี 

๓. อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด               ผู้แทนจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล              ผู้แทนจากกลุ่มผูดํ้ารงตําแหน่งหัวหน้า 

             ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
             ที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
   

  ตามข้อบังคับฯ  กําหนดให้อธิการบดีนํารายช่ือของบุคคลที่ได้รับการเลือกเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ และให้ผู้ได้รับเลือกมีสถานภาพเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้
ได้รับเลือกเป็นต้นไป ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกต้ังแต่วันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๖ แล้ว 
จึงนําเสนอที่ประชุมทราบ และขออนุญาตให้ผู้แทนจากผูดํ้ารงตําแหน่งบริหาร เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งน้ี 
 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  

๔.๒   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติต่างๆ  ไปแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 
 

เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.        อนุมัติใหป้ริญญาบัตรผูส้ําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕          
รวมทั้งสิ้น ๑๙๙  คน ประเภทภาคปกติ    
จํานวน ๑๔๒ คน ประเภทภาค กศ.บป.  
จํานวน  ๕๔  คน และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๓  คน     

     แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   
 

 
 



- ๔ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
 
เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒.        มมีติคัดเลือก ดร.ชัยรัตน์  บุมี           

เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

     งานเลขานกุาร ได้เสนอคําสั่ง   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
เรื่องแต่งต้ังคณบดี ตามคําสั่งที่ ๐๑๓ / 
๒๕๕๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย    
ลงนามในคําสัง่ดังกล่าวและแจ้งให้
คณะครุศาสตร ์ทราบแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

๓.        มมีติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ดังน้ี 
       ๑.  มีมติเลือก ดร.สุภาพร               
พงศ์ภิญโญโอภาส  เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
       ๒.  มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อรอนงค์  แจ่มผล  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
       ๓.  มีมติเลือก รองศาสตราจารย์      
อรุณลักษณ์  รตันพันธ์ุ  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       ๔.  มีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  
ครองแก้ว  ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
       ๕.  มีมติเลือก อาจารย์เยาลักษณ์          
ใจวิสุทธ์ิหรรษา  ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

        งานเลขานุการ ได้เสนอคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
เรื่องแต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที ่๐๑๔ / ๒๕๕๖       
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม    
ในคําสั่งดังกล่าว  และแจ้งให้         
ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

๔.      ให้ความเหน็ชอบระเบียบมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินใน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       งานเลขานุการ ได้เสนอระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
กําแพงเพชร  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินใน
โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and 
Mentoring) พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้นายก
สภาลงนามและแจ้งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการต่อไปแล้ว     

งาน
เลขานุการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
 
เร่ืองที ่ มติที่ประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๕.        ใหค้วามเห็นชอบแต่งต้ังรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และ
รายละเอียดภาระงานรองอธิการบดี 

       งานเลขานุการ ได้เสนอคําสั่ง
แต่งต้ังรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที ่๐๑๕/ ๒๕๕๖        
ให้นายกสภาลงนามเรียบร้อยแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

๖.      ให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  เป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย 

       งานเลขานุการ ได้เสนอคําสั่ง
แต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ตามคําสั่งที่ 
๐๑๗/ ๒๕๕๖ ให้นายกสภาลงนาม
เรียบร้อยแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

๗.        อนุมัติจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เป็นเงินประจําตําแหน่ง        
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง               
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน  
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีที่
เกษียณอายุราชการ  

       งานเลขานุการ ได้เสนอคําสั่งการ
จัดสรรเงินจ่ายเงินรายได้นอก
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน
ประจําตําแหน่งเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง และ
เงินค่าจ้างรายเดือน  สําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดีที่เกษียณอายุ
ราชการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย  
ที่ ๐๑๘/ ๒๕๕๖ และ ๐๑๙/ ๒๕๕๖  
ให้นายกสภาลงนามและแจ้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

๘.        ใหค้วามเห็นชอบ คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามท่ีเสนอ 

       งานเลขานุการ ได้เสนอคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยที ่๐๒๐/ ๒๕๕๖         
ให้นายกสภาลงนาม และแจ้ง
คณะกรรมการทุกท่านทราบแล้ว 

งาน
เลขานุการ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

   
 ที่ประชุมมีมติ ให้ย้ายระเบียบวารที่ ๔.๓  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ เก่ียวกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕. ๑๙  เรื่องเพ่ือพิจารณาเป็นเรื่องการพิจารณา        
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และหลังจากน้ันก็ได้ดําเนินการประชุมตามที่เสนอตาม
เอกสารตามลําดับต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒   
      ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

 
ความเป็นมา  
เน่ืองจากในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕   มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี               

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ทั้งน้ี  
มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระน้ี (เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมทั้งสิ้น  ๕๒ คน ดังน้ี   
      ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๗   คน  
      ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๒   คน 

    ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต            จํานวน     ๑๘   คน 
    ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน      ๑   คน 

                              ๑.๕  หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๔    คน 
                               

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป. รวมทั้งสิ้น  ๕๑ คน ดังน้ี 
       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๑๔  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จํานวน       ๓  คน 

  ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑๑  คน 
  ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๒๓  คน 
 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสิ้น  ๓  คน 
       ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  จํานวน  ๒  คน 
       ๓.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  จํานวน ๑  คน 

 
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติให้ปรญิญาบัตรผู้สําเรจ็การศึกษา  ตามที่เสนอ   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

   
๕.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และผูบ้ริหาร และหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามบทบาทและหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
  

ความเป็นมา  
 ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  มผีลบังคับใช้  โดยความในหมวด  ๔     
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  มาตรา ๔๙  กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก        
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   
  
 แนวปฏบิตั ิ
 ๑.  สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙  และ ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย          
มีอํานาจหน้าที่ ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเฉพาะให้มีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  ๑) ในการติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาและการวิจัย ให้คณะกรรมการมอํีานาจเรียกให้หน่วยงาน หรือบุคลที่เก่ียวข้องในหน่วยงานต่างๆ            
ของมหาวิทยาลัยมาให้ข้อมลูหรือส่งมอบเอกสารหลักฐานแก่คณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

  ๒) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
  ๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี เพ่ืออนุวัตรให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ในมาตรา ๕๐ (๑)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  

  ให้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดในข้อ (๒) และ (๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

๒. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖     
ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่  ๐๒๐ / ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

๑)  นายวีระศักด์ิ   ป่ีบัว    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒)  นางจรรยา  ชวนานนท์   กรรมการ 

๓)  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์ กรรมการ 
๔)  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ  กรรมการ 
๕)  นายสุนทร  อนุเพชร    กรรมการ 
๖)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  กรรมการและเลขานุการ 
๗)  นางสาวคณารัตน์  พูลเขยีว   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘)  นาวสาวสภุาภรณ์  หมั่นหา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙)  นางสาวเกศกนก  ไทยแท้   ผู้ช่วยเลขานุการ 



- ๘ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
๓.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  ได้ประชุม

เพ่ือดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานและวิธีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเสนอ
หลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแลหะผู้บริหารต่อสภามหาวิทยาลัย  
  ๔. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่  ๕ / ๒๕๕๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มถิุนายน พ.ศ.
๒๕๕๒  มติทีป่ระชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ดําเนินการจัดทําแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยน้ัน  
คณะกรรมการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  จึงได้จัดทําหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ   

ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  และการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการฯ จึงขอนําเสนอร่างหลักเกณฑ์  
วิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามบทบาทและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ต่อสภาโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
วาระน้ี  (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเดน็พจิารณา     พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผู้บรหิาร และหลักเกณฑ์การประเมินตนเองตามบทบาทและหน้าที่ของสภา  
มหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
   

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๓  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๖ 
   

ความเปน็มา  

ด้วย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะครุศาสตร์  มีความประสงค์จะต่อเวลา
ราชการให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  
จํานวน  ๒  ราย  คือ 
  ๑.  นายศรัณย์  วงษ์คําจันทร์  ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๒.  นายสมชัย  วงษ์นายะ  ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัดกลุ่มวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 



- ๙ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

          เพ่ือให้การพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการต่อ
เวลาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
ดังรายละเอียดตาม  (ร่าง)  คําสั่งที่แนบมาพร้อมน้ี 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการ 
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๔  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ความเป็นมา 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๐๑/ ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  น้ัน  บัดน้ี  
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจํา 
หน่วยงาน  ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  มหาวิทยาลัยจงึนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป รายละเอียดตาม (ร่าง) คาํสั่งแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเดน็พจิารณา     พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

๕.๕  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
         
ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที ่๐๐๗/ ๒๕๕๔  ต้ังแต่วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๔  น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการ       
ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 
 



- ๑๐ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  จงึได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัยจงึนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเดน็พจิารณา    พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

๕.๖  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
 
ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที ่๐๑๒/ ๒๕๕๓  ต้ังแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัยจงึนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเดน็พจิารณา    พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๗  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที ่๐๐๕/ ๒๕๕๔  ต้ังแต่วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๔  น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการ       
ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ   
ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัยจงึนําเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป  รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งแนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

ประเดน็พจิารณา   พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
  มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
  

๕.๘  การพิจารณาแต่งตั้งเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ความเป็นมา  
สืบเน่ืองจากความตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  ในข้อ ๕ (๔)  กรรมการ 
และเลขานุการ ให้แต่งต้ังจากรองอธิการโดยคําแนะนําของอธิการบดี น้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ   อธิการบดีจึงขอนําเสนอช่ือ         
รองอธิการบดีเพ่ือแต่งต้ังให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้แก่       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บรกิารวิชาการและกิจการพิเศษ              
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังต่อไป  

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

 
  มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

๕.๙  การพิจารณา (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ๒๕๔๗        
ประกาศ    ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  พฤษภาคม       
๒๕๕๑ ไปแล้วน้ัน  ทั้งน้ี  เพ่ือให้การได้มาซึง่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงขอเสนอ   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย    จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   
แนบท้ายระเบียบวาระน้ี 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย    
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจํา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖    

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 
 



- ๑๒ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
 ๕.๑๐  การพจิารณาหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ เป็นต้นไปตามประกาศน้ี สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศน้ีภายใน   
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้เป็นไป  
ตามประกาศน้ี  โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนของ  ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  อน่ึงหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความ 
เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัย   
จึงขอนําเสนอหลักสูตรทั้งหลกัสูตรใหมแ่ละหลักสูตรปรับปรุงเพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม          
ในระเบียบวาระน้ี (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพจิารณา     พิจารณาให้ความเหน็ชอบ (ร่าง ) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(๑)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(๒)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

(๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (๔)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามที่เสนอ      
และปรับแก้ไขในรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
   

 ๕.๑๑  การพจิารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้วน้ัน  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการใช้หลักสูตรดังกลา่วในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  และได้พบว่ามีหลักสูตรทีม่ีรหัสวิชาซ้ํากัน รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะขาดหายไป  
การเพ่ิมจํานวนช่ัวโมงปฏิบัติบางรายวิชา การจัดพิมพ์จํานวนหน่วยกิตที่ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และการเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จาํเป็นต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระน้ี (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา     พิจารณาให้ความเหน็ชอบ ปรับปรุงแก้ไหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  ดังน้ี 
 
 



- ๑๓ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

(๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
(๒)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(๓)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

   (๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
   (๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   (๖)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
  มติที่ประชุม    ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
ตามท่ีเสนอ   
 
 ๕.๑๒  การพจิารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)   
ครั้งที่ ๔ 
 

ความเปน็มา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุม เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และวันที่  ๒๗  
ธันวาคม  ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ จํานวน ๑๒๒,๐๒๕,๖๑๐  บาท  จําแนกเป็นเงินจ่ายขาดจาก
เงินคงคลัง จํานวน  ๒๕,๒๓๕,๗๔๐  บาท  และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ จํานวน ๙๖,๗๘๙,๘๗๐  บาท  (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๒  ของประมาณการรายรับระหว่างปี)   
  บัดน้ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงค์จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเป็นรายจ่ายประจําของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔)  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระน้ี  (เอกสารแยกเล่ม)   

 

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  (เพิ่มเติม)   
ครั้งที่ ๔  จํานวน  ๑๒,๙๔๐,๒๐๐  บาท   
 
 

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน(บาท) เหตุผลความจาํเป็น 
๑ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ๗๐๐,๐๐๐ เพื่อการบรหิารงานของ

มหาวิทยาลัยและเป็นรายจ่าย
ประจํา 

๒ ค่าเบี้ยประชุมและการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ๔๐๐,๐๐๐ เพื่อบรหิารงานสภามหาวิทยาลัย 
๓ ค่าดําเนินการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ๓๗๘,๐๐๐ เพื่อบรหิารงานการดําเนินงาน

ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ 
๔ งบบริหารกลาง ๑๑,๔๖๒,๒๐๐ เพื่อการบรหิารงานของ

มหาวิทยาลัยและเป็นรายจ่าย
ประจํา 

รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๔๐,๒๐๐  บาท 
 

 



- ๑๔ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ครั้งที่ ๔  (เพ่ิมเติม) 
 

  มติที่ประชุม      อนุมัติตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๑๓  การพจิารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

ความเปน็มา  
  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  ได้ดําเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔  น้ัน  
และได้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยราภัฏกําแพงเพชร มายังมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาทักท้วง พร้อมยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  ระดับอุดมศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔)  ตามที่ สมศ. แจ้ง  และ
มหาวิทยาลัยได้ยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปยัง สมศ. เรียบร้อยแล้ว และทาง สมศ. ได้จัดส่งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ฉบับสมบูรณ์)  มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงขอนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะว่าควรเร่งดําเนินการแก้ไขและ
พัฒนาในส่วนตัวบ่งช้ีคุณภาพ สมศ. ที่ ๕  ของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด  และตัวบ่งช้ี
คุณภาพ สมศ.ที่ ๑๔ ของทุกคณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
 

๕.๑๔  การพจิารณารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ     
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   
 

ความเปน็มา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔  และ สมศ. ได้จัดส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกหลายประเด็น  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาทั้งข้อเสนอแนะด้วยวาจาในขณะการตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะที่
เป็นลายลักษณ์อักษรจากรายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   



- ๑๕ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร   
 

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ข้อเสนอแนะว่าให้มหาวิทยาลัยมีการกํากับ
และติดตามให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา   
 

๕.๑๕  การพจิารณารายงานผลการดําเนนิงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะใน
การประเมินคณุภาพภายในประจําปีการศกึษา ๒๕๕๔  ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

ความเปน็มา  
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๐ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ทําให้มีข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในหลายประเด็น  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานและ
ผู้เก่ียวข้องดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาทั้งข้อเสนอแนะด้วยวาจาในขณะดําเนินการตรวจประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร   
 
  

มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ  และให้ข้อเสนอแนะว่าให้มหาวิทยาลัยมี 
การกํากับและติดตามให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา   
   

๕.๑๖  การพจิารณา (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องนโยบายและแนวทางการ
ดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
 

ความเปน็มา  
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทํางาน
ของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยชุดใหม่  จึงได้มีการทบทวน



- ๑๖ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

นโยบายฯ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจําสํานัก และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอนําเสนอเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียด (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร        
เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ข้อเสนอแนะว่าใหป้รับนโยบายแต่ละข้อ  
ให้กระชับมากขึ้น เป็นนโยบายที่สั้น ๆ แต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  และให้เพ่ิมเติมรายละเอียดนโยบาย
ในการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๕.๑๗  การพจิารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  งานบรกิารวิชาการแก่
สังคม 

ความเปน็มา  
  จากพันธกิจ ข้อ ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนา
ศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  เพ่ือให้การดําเนินการตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบ
ผลสําเร็จ  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
งานบริการวิชาการแก่สังคม  
 

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ  
 
๕.๑๘  การพจิารณาแผนการชีน้ํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอก

สถาบนั 
ความเปน็มา  

  ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ .) 
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเด็นช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันในด้านต่าง ๆ อาทิ  การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ความรักชาติ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งเสพติด  อุบัติภัย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง      
เป็นต้น  โดย สมศ. กําหนดประเด็นช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม  ที่สถาบันเลือกดําเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน ฉะน้ัน  จึงนําเสนอแผนการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  
เพ่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายใน 
สถาบัน และภายนอกสถาบัน 

  
  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑๙  การพจิารณาอัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ความเปน็มา  

  ด้วย  เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓    มีตัวบ่งช้ีที่  ๙.๑   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกภายใน  เกณฑ์มาตรฐาน ๓  มีข้อกําหนด   
ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัย ฯ  ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย เก่ียวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศษิย์เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต  
ประกอบกับการประชาพิจารณ์   เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยมีมติที่ประชุม
กําหนดให้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คือ  “ความรู้คู่ชุมชน”  และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คือ  ความเช่ียวชาญในการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 

เน่ืองจากขณะน้ี  มหาวิทยาลยั ฯ ได้มีการปรับปลี่ยนผู้บรหิารของมหาวิทยาลัยชุดใหม ่ 
มหาวิทยาลัยฯ  จึงนําอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเดิมที่ใช้อยู่มาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที ่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖  น้ัน  ที่ประชุมมมีติให้ใช้อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คงเดิมที่เคยใช้อยู่  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

อัตลักษณ์ คือ “ความรู้คู่ชุมชน” 
เอกลักษณ ์ คือ  ความเช่ียวชาญในการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา   
 
ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร 
  

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๒๐  การพจิารณาแผนรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรยีนที่ ๑/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปน็มา  
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มมีติอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การปกครองท้องถิ่น  ในระเบียบวาระที่ ๕. ๑๐  ไปแล้วน้ัน  มหาวิทยาลยัฯ มีความจําเป็นต้องขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัย  ในการพิจารณาแผนรับนักศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว ในภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๖  ในการน้ี  
มหาวิทยาลัยจงึเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการเปิดรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว 
ตามจํานวนที่ระบุไว้ในแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร   



- ๑๘ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

 
ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่  

๑/ ๒๕๕๖ 
  

  มติที่ประชุม      ให้ความเห็นชอบตามท่ีเสนอ   
 
ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  ตามท่ีการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐  จังหวัดนครสวรรค์  มีโครงการปรับปรุงขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด  โดยจะทําการก่อสร้างสถานีจ่ายนํ้าแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือให้สามารถรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอําเภอแม่สอด และการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษของอําเภอแม่สอด  รวมท้ังศูนย์ราชการ
แห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น และได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       
แม่สอด จํานวน  ๘ – ๑๐ ไร่  เป็นสถานท่ีที่เป็นสถานีจ่ายนํ้า ที่สามารถจ่ายนํ้าได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด  ได้แจ้งตอบทางการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๑๐  แล้วว่าพ้ืนที่ภายใน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด เป็นพ้ืนที่ที่ได้จัดทําผังแม่บท ๓๐ ปี ไว้แล้ว  โดยพ้ืนที่ที่ระบุขอใช้
เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิมส์)  จึงไม่สามารถจัดสรรได้ 
 
  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงขอหารือที่ประชุมในประเด็นน้ี โดยขอให้
มหาวิทยาลัยฯ ทบทวนคําตอบดังกล่าว  เน่ืองจากอําเภอแม่สอดมีปัญหาเรื่องแหล่งนํ้า และการผลิตนํ้าสะอาดเพ่ือ
บริการประชาชน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีสถานีจ่ายนํ้าแห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่สูง และมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการก่อสร้าง
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ประกอบกับยังไม่สามารถหาพ้ืนที่จะดําเนินการได้ในขณะนี้  
 
  ที่ประชุมมีจึงมติให้มหาวิทยาลัยฯ  ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาให้การอนุเคราะห์ตามความ
จําเป็น 
 
ระเบียบวาระที่ ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

  - ไม่มี   
 
ระเบียบวาระที่ ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว  จึงให้ยกระเบียบวาระน้ีไปในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ   

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๖  ในวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานเร่ืองกําหนดการประชุม 
 



- ๑๙ - 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๖ / ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

กับนายกสภามหาวิทยาลัยว่าในวันดังกล่าว  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ติดภารกิจอ่ืนหรือไม่ หากมีภารกิจอ่ืน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและแจ้งให้กรรมการสภาทุกท่านทราบต่อไป 
 

                 ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์)   (นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว)       
             บันทึกและสรุปรายงานการประชุม            บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

      
                       
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                                                    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
   



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 

  


