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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัย  ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

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

 
ก. รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

  ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๓.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๔.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

  ๕. รองศาสตราจารยโสรีช  โพธิแกว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายสมจิตร  ลื้มลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ 
  ๗.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๑.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  
๑๒.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๓.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕.  รองศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
๑.  พระครอูรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๕.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
 ๖.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ              
 ๗.  ผูชวยศาสตราจารยนพคุณ  ชูทัน   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ                  
 

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

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงเปดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ  

-  ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๕๖ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖  
กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓ .๐๐ น.  ณ  หองประชุม สภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ   นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน  ๙  
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑ /๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/ ๒๕๕๖ 
 

ความเปนมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖     

มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑.       อนุมัตใิหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา    
ภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น 
๒๐  คน ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๑๔ คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ   
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอน
ตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน   
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน  ๓  คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา  ๓  คน 

๒        มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     มอบหมายใหกองนโยบายและ
แผน  กรอกขอมูลโครงการตางๆ ท่ี
ไดรับอนุมัติจัดสรร  เขาสูระบบบัญชี  
๓  มิติ  เพ่ือแจงใหแตละหนวยงาน
ดําเนินการเบิกจายตามโครงการ  

กองนโยบาย
และแผน 

๓        ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       มอบหมายใหกองนโยบายและ
แผนรวบรวมเพ่ือแจงหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  และเตรียมการจัดสง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  เพ่ือจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๕๗  ตอไป 

กองนโยบาย
และแผน 

๔         มีมติเห็นชอบไมตอเวลาราชการสําหรับ
รองศาสตราจารยศุภพงศ  ยืนยง  ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        มอบหมายใหงานการเจาหนาท่ี
และนิติการดําเนินการตอไป 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖   

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖ 

           (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑   
 ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ความเปนมา  

  เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ      
ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๐๐  ราย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มหาวิทยาลัยฯ      
ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
(เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๘๔ คน ดังนี้ 
                            ๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒๖   คน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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 ๑.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน      ๑๓   คน 
 ๑.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓๕   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน        ๙   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน        ๑   คน  
                   

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๖  คน  ดังนี้ 
           ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน        ๑   คน 
           ๒.๒  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน        ๑   คน 
           ๒.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน        ๔   คน 
  ๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  ๑๐  คน 
   ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  ๑   คน 
   ๓.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน   ๑   คน 
   ๓.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จํานวน   ๘   คน 
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติ ใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ๙๐ คน ปริญญาโท ๒ คน และ
ปริญญาเอก ๘  คน 

  
๕.๒   การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แมสอด 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย การจัดการ
ศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  พ.ศ. ๒๕๕๖  แลว เพ่ือใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มีกลไกกํากับติดตามการดําเนินงาน และการประกันคุณภา พ ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงขอนําเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกํา แพงเพชร แมสอด  ตามรายละเอียด  (ราง) คําสั่งสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ  แนบทายระเบียบวาระนี ้
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด 
  

มติท่ีประชุม   ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร  แมสอด ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๓  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพ่ิมเติม) 
 

ความเปนมา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๗ - 
 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี ๐๐๘/ ๒๕๕๕  ฉบับประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป นั้น  ท้ังนี้ คณะกรรมการตําแหนงหัวหนากลุมงาน คือ นางสาวรัตนา  เดชดนู  ไดหมด
วาระลงเนื่องจากเปนผูเกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖  เพ่ือใหการบริหารงานภายในสํานักงาน
อธิการบดี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเปนประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขออนุญาตแตงตั้งให นางสาวคณารัตน  พูลเขียว  เปนกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ี
แทนในตําแหนงหัวหนากลุมงานท่ีวางลง 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี (เพ่ิมเติม) 
 

 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี  (เพ่ิมเติม)   
ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๔   การพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
  

ความเปนมา  
ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนินการเตรียมการรับนักศึกษา  ประจําป 

การศึกษา  ๒๕๕๗  เพ่ือใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
จึงขอนําเสนอแผนรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗   ซ่ึงแผนรับดังกลาวไดผานการพิจารณา  
ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เปนท่ีเรียบรอย 
แลว  รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๕  การพิจารณารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย   
  

ความเปนมา  
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ ในระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  นั้น  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ        
ไดรายงานผลการตรวจประเมินและใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหลายประเด็น  มหาวิทยาลัยฯ  ก็ไดนํา
ขอเสนอแนะระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย  นําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือแจงใหผู
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอเสนอแนะแลว เม่ือวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในการนี้  จึงขอนําเสนอรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา และแผนการปรับปรุง  ตอไป 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๘ - 
 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 
การศึกษา ๒๕๕๕  ระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  และใหขอเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕  และใหขอเสนอแนะ คือ 
   จากรายงานผลการประเมินภายใน ขององคประกอบท่ี 4 การวิจัย  ตามกรอบมาตรฐานของ 
สมศ. เห็นวา ในระดับคณะ หนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง และในระดับท่ีตอง
ปรับปรุงเรงดวน จึงมีขอเสนอแนะวาควรมีการสรางแรงจูงใจใหอาจารยในมหาวิทยาลัยทําวิจัยใหมากข้ึน  แสดงใหเห็น
วางานวิจัยมีความสําคัญ และมีความจําเปนท่ีอาจารยในมหาวิทยาลัยทุกคนตองทํา 
   อธิการบดี  ไดชี้แจงวาขณะนี้ทางมหาวิทยาลัย  ไดจัดทํามาตรการ และขอกําหนดตาง ๆ     
ท่ีสงเสริมใหอาจารยในมหาวิทยาลัยมีการทําวิจัยเพ่ิมมากข้ึน อาทิเชน การกําหนดภาระงาน และน้ําหนักคะแนนดาน
การวิจัยเพ่ิมมากข้ึนในคํารับรองการปฏิบัติราชการของอาจารยแตละคน และในปงบประมาณ ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัย  
ไดจัดสรรงบประมาณใหแตละโปรแกรมวิชาไดดําเนินการโครงการ หนึ่งโปรแกรม ๑ งานวิจัย ซ่ึงเปนงบประมาณ
เพ่ิมเติมจากงบประมาณดานการวิจัยปกติ 
 

๕.๖  การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ความเปนมา  
ดวย   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได ดําเนินการ จัดทําระเบียบเก่ียวกับการดําเนินการ      

ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และคุมครองสิทธิ์ ของงานวิจัย งาน
ประดิษฐ และงานสรางสรรค ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึง ขอนําเสนอ  (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ .ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงระเบียบดังกลาว
ไดผานการพิจารณา ใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา  ใหความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการ 
บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการบริหาร 
จัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยท่ีประชุมมอบใหอาจารยประเสริฐ  ตันสกุล  ใหขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงใหถูกตองและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

๕.๗   การพิจารณา (ราง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๙ - 
 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม เพ่ือใหเปนไปตามประกาศนี้  โดย
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนของ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง
ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร   อนึ่งหลักสูตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง)  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู    

 
มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ (ราง)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   

ตามท่ีเสนอ  และใหตรวจสอบชื่อรายวิชาในหลักสูตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหถูกตอง 
 

๕.๘  การพิจารณาปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ความเปนมา 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีไดรับ
การรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใชหลักสูตรดังกลาวในป
การศึกษา ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕  และไดพบวามีหลักสูตรท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขเล็กนอย มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา     ใหความเห็นชอบ ปรับปรุงแกไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  ดังนี้ 

๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

      
มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบปรับปรุงแกไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

จํานวน  ๓  หลักสูตร  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

๑.  การประสานงานอยางไมเปนทางการดานการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับ มหาวิทยาลัยมะละแหมง  ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 
 
ทางดานภาคธุรกิจในสวนของท่ีอําเภอแมสอดไดประสานงานอยางไมเปนทางการ  และไดรับหนังสือการตอบรับ 
อยางเปนทางการจากทางมหาวิทยาลัยมะละแหมง และไดมอบใหอธิการบดีเปนท่ีเรียบรอยแลว   

อธิการบดี  ไดชี้แจงวาในสวนของการประสานงานอยางเปนทางการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร  ก็ไดมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธเปนผูประสานงานดําเนินงานตอไป  
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๑๐ - 
 

๒.  ตามท่ีรัฐบาลไดมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ และไดจัดสรรงบประมาณในการศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษข้ึนบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพใหความสําคัญพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน เพ่ือสงเสริมการคา การตลาด การลงทุน 
การจางงาน เพ่ือรองรับการเขาสูประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น  ทางอําเภอแมสอดไดรับขอมูลอยางไมเปน
ทางการวาทางมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดเก็บขอมูลดังกลาวดวย 
  รองอธิการบดีฝายวิจัยและจัดการบัณฑิตศึกษา  ไดชี้แจงวาไดรับการประสานงานจากทางบริษัท   
ท่ีไดรับการวาจางมาเบื้องตนแลว  แตยังไมไดตอบรับอยางเปนทางการเนื่องจากตองศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
การดําเนินการวาจะใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินการอยางไร มีข้ันตอนอะไรบาง  หากไดรับขอมูลดังกลาวแลว      
จะนําเสนอรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป  
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

-  ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

๑. กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ครั้งท่ี ๑๓/ ๒๕๕๖  ในวันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน 
๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมศูนยศึกษาและพัฒนาอัญมณีเพ่ือการสงออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   แมสอด  จังหวัดตาก  
 
 

มติท่ีประชุม    กําหนดประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีกําหนด 
ไวเดิม 
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๑.๕๐  น. 
 
 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
             บันทึกและสรปุรายงานการประชุม               บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

                   

                       
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 



- ๑๑ - 
 
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๖  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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