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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
-------------------------------- 

 
ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
๑.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๕.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๗.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๘.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  
  ๙.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๑.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๒.  รองศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชทัูน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  
๑๕.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  พระครอูรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๖.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๗.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๘.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
๙.  นายอํานาจ  นันทหาร     ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว                                ประจําฝายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย    ประจําฝายเลขานุการ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ 



- ๔ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดมาประชุมพร อมกัน ครบองคประชุมแลว เลขานุการสภาฯ ไดแจงให
ทราบวา ศาสตราจารย เกษม จันทรแกว ติดราชการดวน ไมอาจมารวมประชุ ม และเปนประธานการประชุมได     
ขออนุญาตให นายประเสริฐ ตันสกุล กรรมการสภาฯผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในท่ีประชุ ม ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมและ
เปดการประชุม 

 
นายประเสริฐ  ตันสกุล  ไดทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม เปดการประชุม และใหดําเนินการประชุมไป

ตามลําดับวาระท่ีกําหนดไว  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมใหประธานท่ีประชุม มอบชอดอกไมและกลาว 

แสดงความยินดีกับอาจารยของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการแตง ตั้งใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการใน ตําแหนง             
รองศาสตราจารย  ๑  ทาน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๓ ทาน  ไดแก 

๑. รองศาสตราจารยพงศชัย  กลิ่นหอม  สาขาเกษตรศาสตร 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประดิษฐ  นารีรักษ  สาขาภาษาอังกฤษ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยวชิระ  สิงหคง   สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 
๔. ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ  บัวเทศ  สาขาอุตสาหกรรมศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ  

-  ไมมี 
 
๑.๒ อธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กําหนดจัดงาน “นวโกสุมภ  สดุดี” 

มุทิตาจิต แดผูเกษียณ    อายุราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันนี้  เวลา ๑๘.๐๐  น.  ณ  หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ 
ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอเชิญทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานรวมเปนเกียรติในการจัดงานดังกลาว  ซ่ึงในปนี้ ผูท่ี
เกษียณอายุราชการ รวมท้ังหมด     ๙  ทาน  เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายผูสอน จํานวน  ๖  ทาน  
ขาราชการพลเรือนสายสนับสนุน  จํานวน ๑  ทาน  และลูกจางประจํา  จํานวน ๒ ทาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒  
กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๒ .๓๐ น.  ณ  หองประชุม ศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพ่ือการสงออก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด   นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 
รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๔  หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐ /๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
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   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น 
๓๙  คน ประเภทภาคปกติ  จาํนวน ๑๙ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน  ๑๖  คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  ๔  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

๒        มีมติใหความเห็นชอบแตงตั้ง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  แมสอด 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอ  
นายกสภาลงนามในคําสั่งสภาท่ี๐๓๑/
๒๕๕๖  และแจงใหมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทราบแลว   

งานเลขานุการ 

 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๓        มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย     
การจัดการศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  แมสอด  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       งานเลขานุการ ไดนําเสนอนายก
สภาลงนามในขอบังคับดังกลาว ทราบ
แลว 

งานเลขานุการ 

๔         มีมติใหความเห็นชอบการกําหนด
สาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

          งานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเรื่องการ
กําหนดสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของมหาวิทยาลัยให ก.พ.อ.
เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๕        มีมติอนุมัติตําแหนงเพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง    
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
และพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนง    
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน   ๒  ราย   
       ๑.  นายประดิษฐ  นารีรักษ  ตําแหนง     
เลขท่ี ๐๑๐๑  สาขาภาษาอังกฤษ  ตั้งแตวันท่ี     
๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  

          งานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
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       ๒.  นายวิษณุ  บัวเทศ  ตําแหนงเลขท่ี     
๐๖๖  สาขาอุตสาหกรรมศึกษา  ตั้งแตวันท่ี ๑๐  
มกราคม  ๒๕๕๖          

๖         มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรและ
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
และแผนรับนักศึกษาในหลักสูตร   

        แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินตามข้ันตอน
ตอไป และแจงใหงานประสานการจัด
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทราบแลว 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

๗        มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จํานวน  ๓  หลักสูตร 

๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
๒) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง 
       ๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

           แจงใหสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนดําเนินตามข้ันตอน
ตอไป     

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
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 ภาคปกติ      
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ๑๗ ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มหาวิทยาลัยฯ      
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๑๔ คน ดังนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต             จํานวน      ๑   คน 
  ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต       จํานวน      ๔   คน 

                            ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๗   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน  
                   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 



- ๗ - 
 

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน  ๓  คน   
 
  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๓  คน 
   ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  ๑   คน 
   ๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน   ๑   คน 
   ๓.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จํานวน   ๑   คน 
 

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

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม ระดับปริญญาตรี ๑๗ คน ปริญญาโท ๒ คน และ
ปริญญาเอก ๑ คน 

  
๕.๒   การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ความเปนมา  
เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังหนวยงาน 

ระดับคณะ และหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาประสงคในพันธกิจ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเสนอรางงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗  ตอสภามหาวิทยาลัย   เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๕๗  ท้ังนี้   (ราง)  การจัดสรรงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  
เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ท่ีผานมารายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗ 
  

มติท่ีประชุม   อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติงบประมาณรายจายท่ีขอกันเงินเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน  ๑๒,๗๕๙,๗๗๗  บาท 
๒. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน  ๙๒,๑๙๒,๘๖๐  บาท 
๓. อนุมัติรายจายท่ีขอใชเงินคงคลัง  จํานวน  ๑๑,๙๘๘,๕๐๐  บาท  

  

 ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะใหปรับรูปแบบการเขียนขอตั้งงบประมาณจากเงินคงคลัง ตามขอแนะนํา 
ของท่ีประชุม ท่ีใหจัดทําเปนโครงการ ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค และความจําเปนตองใชเงินคงคลังใหชัดเจน 
 

๕.๓  การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเปนมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐   (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)  ในการประชุมครั้งท่ี ๗ / ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี 
๒๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ไปแลวนั้น ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 



- ๘ - 
 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  มีความสอดคลอง  กับแผนกลยุทธ  พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  นําไปสูการจัดทําคํารับรองการ  
ปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ท้ังนี้ รางแผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๗  ไดผาน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ท่ีผานมารายละเอียด
ตามเอกสารในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๔  การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา 
  ตามท่ี มีขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ  ประจําป  พ .ศ.  
๒๕๕๖ ขอตอเวลาราชการ ๑ ราย คือ รองศาสตราจารย ศุภพงศ ยืนยง และมหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกําแพงเพชร  ท่ี  ๑๑๔๘  /๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
    บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณาการตอเวลาราชการของรองศาสตราจารยศุภพงศ ยืนยง 
ตามหลักเกณฑและวีการท่ีกําหนดใน ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.  ๒๕๕๐ แลว มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการตอสภาฯ พรอมรายละเอียดการพิจารณาตามท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบียบวาระการประชุมนี้ (เอกสารแยกเลม) 

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

  ประกาศก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

ประเด็นพิจารณา     พิจารณาอนุมัติการตอเวลาราชการของ รองศาสตราจารยศุภพงศ  ยืนยง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖  จนถึงวันสิ้น
ปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ  
  
   ท่ีประชุมไดพิจารณารายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนําเสนอ และซักถามความเห็นของ
กรรมการท่ีเก่ียวของประกอบดวย รวมท้ังไดพิจารณาในดานความเหมาะสม และความจําเปนของมหาวิทยาลัย
โดยรอบคอบแลว เห็นสอดคลองกับขอสรุป ท่ีเสนอใหใชมาตรการอ่ืนแกปญหาความขาดแคลนอัตรากําลัง  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 



- ๙ - 
 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบการไมตอเวลาราชการสําหรับรองศาสตราจารยศุภพงศ  ยืนยง  ขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี  
  
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการรายงานวา  เม่ือวันท่ี ๑๗ – ๑๘  กันยายน ๒๕๕๖           
ท่ีผานมา ประธา นสภาคณาจารยแล ะขาราชการไดเขารวมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ (ราง )  
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  และไดเสนอความคิดเห็นใน ประเด็นของมาตรา ๘๖ 
และในมาตรา ๘๖ (๗)  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

๑.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑๒/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   
 

มติท่ีประชุม    กําหนดประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกําหนดไวเดิม 

 
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
             บันทึกและสรปุรายงานการประชุม               บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        
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- ๑๐ - 
 
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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