
- ๑๖ - 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๒.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพ่ือการสงออก   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  จังหวัดตาก 
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๗.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๙.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๐.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๑.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  
๑๓.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๔.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖.  รองศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  
๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
 ๑.  พระครอูรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 ๔.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             
 ๕.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ๖.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจําฝายเลขานุการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 

- ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๙ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ งท่ี ๙/๒๕๕๖ เม่ือวัน ท่ี ๒๕  
กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุ มสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน  ๙ 
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๙ /๒๕๕๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น 
๓๙  คน ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๑๙ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน  ๓๐  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๒๙/
๒๕๕๖  และแจงใหสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๓        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี ๐๓๐/
๒๕๕๖  และแจงใหคณะเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

๔         มีมติใหความเห็นชอบการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตอเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 

          งานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปแลว 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๕        มีมติอนุมัติตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง    
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน         
๑  ราย  ไดแก  นายวชิระ  สิงหคง  ตําแหนง   
เลขท่ี ๐๑๕๒  สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร   
ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  ๑ ราย    
ไดแก นายพงศชัย  กลิ่นหอม  ตําแหนงเลขท่ี 
๐๑๓๒  สาขาเกษตรศาสตร  ตั้งแตวันท่ี  ๑๘  
มกราคม  ๒๕๕๖          

          งานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปแลว 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๖         มีมติใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย          
การกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความ    
ตองการของมหาวิทยาลัย  และแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

        งานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ  
แลว  และนําเสนอใหนายกสภา      
ลงนามแลว     

งานการ  
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๗         มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) นโยบาย

และแนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        มหาวิทยาลัยไดจัดประชุม
หัวหนาหนวยงานระดับคณะ เพ่ือ
ชี้แจงนโยบายและเตรียมการจัดทํา 
คําขอตั้งงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗  แลว 

กองนโยบาย
และแผน 
 

 
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   สรุปรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน 

๒๕๕๖ 
ความเปนมา  

  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนินการสรุปรายงาน
การรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  เพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓   รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายใหงานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   ใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ  นั้น   งานเลขานุการฯ  
จึงขอนําเสนอ ขอมูลการดํารงตําแหนงทางวิชาการและขอมูลอาจารยป ระจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏกําแพงเพชร  ขอมูล  ณ  วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม)   

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๕  (เพ่ิมเติม) 

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

 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภท 

ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯ  
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา ซ่ึงผลเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเลม) 
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๑๙ คน ดังนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต             จํานวน      ๓   คน 
  ๑.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต       จํานวน    ๑๐   คน 

                            ๑.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๔   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน  
                   

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น  ๑๖  คน 
๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๓   คน 
๒.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๖   คน 
๒.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน 
๒.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๕   คน 
๒.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๑   คน 

  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๔  คน 
   ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน      ๒   คน 
   ๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน   ๒  คน 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ตามท่ีเสนอ   

   
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 

 
๕.๒   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด 

 
ความเปนมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แมสอด  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ท่ี ๐๐๖ /๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔   นั้น  บัดนี้  
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดปฏิบัติหนาท่ีครบวาระแลว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  จึงไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการประจํา 
หนวยงาน  ตามกระบวนการแหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยคณะกรรมการประจํา           
สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด       
ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
แมสอด 
  

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
แมสอด  ตามท่ีเสนอ   
 

๕.๓  การพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การจัดการศึกษา   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีกลไกกํากับติดตาม 

การดําเนินงาน และการประกันคุณภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานท่ีกําหนด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  จึงขอนําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย  การจัดการ
ศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  พ.ศ. ๒๕๕๖  อนึ่ง ขอบังคับดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
ประเด็นพิจารณา   ใหความเห็นชอบ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย   

การจัดการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย   
การจัดการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามท่ีเสนอ 

 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 

 
๕.๔  การพิจารณาการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
 

ความเปนมา 
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการกําหนด 

สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ ๕  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย กําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และ ก.พ.อ. เพ่ือใหความเห็นชอบในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีความ
ประสงคจะเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ซ่ึงผูบังคับบัญชาสั่ง หรืออนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัย นั้น เพ่ือใหการดําเนินการตามขอบังคับดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควรกําหนดสาขาวิชา
ท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  ๑๙  สาขาวิชา  และมหาวิทยาลัย     
ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  
๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัย ตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา  ใหความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามท่ีเสนอ 

 
 ๕.๕  การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเล่ือนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ความเปนมา  
  ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดพิจารณา
ผลการตรวจ และประเมินผลงานวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗ / 
๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  ท่ีประชุม 
มีมติเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  จํานวน  ๒  ราย ดังขอมูลประกอบการพิจารณาแนบทายระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา      อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒  ราย  ในตําแหนง
เลขท่ีและสังกัดเดิม   
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 

 
มติท่ีประชุม    อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย   
๑. นายประดิษฐ  นารีรักษ  ตําแหนงเลขท่ี ๐๑๐๑  สาขาภาษาอังกฤษ   

ตั้งแตวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 
๒.  นายวิษณุ  บัวเทศ  ตําแหนงเลขท่ี  ๐๖๖  สาขาอุตสาหกรรมศึกษา  

ตั้งแตวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 
 ๕.๖  การพิจารณา (ราง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ  เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรท่ีจะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา  
๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายใน   
ปการศึกษา ๒๕๕๕  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือใหเปนไป
ตามประกาศนี้  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนของ  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  อนึ่งหลักสูตรดังกลาว
ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
มหาวิทยาลัย   จึงขอนําเสนอ (ราง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการ
พัฒนา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖) เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา 

ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)    
   

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหาร 
และการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  และแผนรับนักศึกษาในหลักสูตร ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๗  การพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไดรับ

การรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใชหลักสูตรดังกลาวในป
การศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  และไดพบวามีหลักสูตรท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขเล็กนอย มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 

 
ประเด็นพิจารณา     ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กําแพงเพชร  ดังนี้ 
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๒) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 
มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๘  การพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ความเปนมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวด ๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๙  มาตรา ๕๐  และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี ๐๒๐/ 
๒๕๕๖  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๖  นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และหลักเกณฑและวิธีการรับฟง
ความคิดเห็น  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แลว โดยมีรายละเอียดผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๕  ตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕     

 
มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ตามท่ีเสนอ 

๕.๙    การพิจารณารายงานการประเมินตนเองตามบทบาท และหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ความเปนมา 
 ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  

ไดมอบหมายใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผูบริหารดําเนินการ  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 
กําหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหนาท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  โดย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผูบริหาร  ไดจัดทําเกณฑการประเมินตนเองตามหนาท่ีและบทบาท  
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบแลว 

อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา
เอกสารรายงานการประเมินตนเองฯ  ซ่ึงดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปตอไป รายละเอียดตามเอกสาประกอบการ
ประชุมในระเบยีบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา   รายงานการประเมินตนเองตามบทบาท และหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร ประจาํปการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามบทบาทและหนาท่ีของสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  ตามท่ี  คณะกรรมกา รสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ สงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  นั้น 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ก็ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตางๆ จากตัวแทน
ของนักศึกษาจากประธานสภาองคการนักศึกษา และนายกองคการบริหารนักศึกษา ท้ังท่ีกําแพงเพชร และแมสอด 
ซ่ึงไดดําเนินการในเรื่องของการจัดกิจกรรม การจัดการแขงขันขัน กีฬาตาง ๆ  การดําเนินการก็ เปนไปดวยความ
เรียบรอย  และไดรับขอเสนอแนะจากกรรมการผูทรงคุ ณวุฒิ ในเรื่องการหารือแนวทางการจัดทําความรวมมือทาง
วิชาการกับประเทศเพ่ือนบาน คือ ประเทศพมา  ซ่ึงประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย              
ไดเดินทางไปประเทศพมาและไดเขา ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยมะละแ หมง  เพ่ือศึกษาความเปนไปได ในการท่ี
มหาวิทยาลัยจะลงนาม ความรวมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมะละแหมง  โดยการติ ดตออยางไมเปนทางการ
เพ่ือหารือกรอบความรวมมือ  โดยในเบื้องตนทราบวาทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร  ขาดบุคลากรทางด าน
ภาษาพมา  ซ่ึง จะนําประเด็นนี้ไปหารือและหาแนวทางเพ่ือจะนําไปสูความรวมมือทา งวิชาการอยางเปนทางการ
ตอไป 
   
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

- ไมมี  
  
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



- ๑๖ - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
  
  ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กําหนดจัดงาน “นวโกสุมภ สดุดี” มุทิตาจิต แดขาราชการ
และบุคลากรผูเกษียณอายุราชการประจําป พ .ศ. ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ  ชั้น ๓  เวลา ๑๘.๐๐ น.  และจัดทําบุญ ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ในวันท่ี  ๒๙  กันยายน  
๒๕๕๖   
    

๒.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖   
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
          (นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
             บันทึกและสรปุรายงานการประชุม                บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

      
                       
                 
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๖  วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 



๑ 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๓- 
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