
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

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

 
ก. รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชุม 

  ๑.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๓.  นายวีระศักดิ์   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  รองศาสตราจารยสุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายอนุสสรณ  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๗.  รองศาสตราจารยทวนทอง เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๘.  อาจารยสุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  แจมผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
๑๐.  รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๑.  รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๒.  รองศาสตราจารยพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวนั   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

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

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

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๗  วันท่ี ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 



- ๔ - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

เนื่องจากศาสตราจารยเกษม  จันทรแกว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดราชการ  
ไมสามารถเขารวมประชุมได  อนึ่งตามความในขอ ๗  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  กําหนดใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เปนประธานท่ีประชุม                                       

นายประเสริฐ  ตันสกุล  อุปนายกสภามหาวิ ทยาลัย  เปนประธานท่ีประชุม  ตรวจสอบเห็นวา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจงใหทราบ  
  ๑.๑.๑  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได ตกลงทําความรวมมือใ นการดําเนินงานจัด
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการและพนักงานทองถ่ิน  ประจําปบัญชี ๒๕๕๖  ใหกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน โดยมหาวิทยา ลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รับเปน ศูนย การดําเนินงานจัดสอบ และจัดหาเครือขายสถานท่ี
สอบแขงขันในเขตภาคเหนือ ตอนลาง ๒ (จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย และพิจิตร ) ในวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๗      
ซ่ึงขณะนี้  มหาวิทยาลัยก็ไดดําเนินการประสานสถานศึกษาภายในจังหวัดกําแพงเพชร  สุโขทัย และพิจิตร เพ่ือเตรียม
เปนสถานท่ีในการจัดสอบดังกลาว โดยใชสถานท่ีจัดสอบภายในจังหวัดกําแพงเพชร  ๑๑  แหง  จังหวัดสุโขทัย  ๔ แหง 
และจังหวัดพิจิตร  ๔  แหง  รวม  ๖๒๐  หอง  ๒๖,๐๙๗  คน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗ 

ตามท่ีไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙  
กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๗   เวลา ๐๙ .๐๐ น.  ณ  หองประชุม สภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการ ประชุมมี จํานวน  ๑๔  
หนา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๗ 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 
   - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๕ - 
 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗     
มีมติตางๆ  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้ 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๑      อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  
๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น ๗๖  คน 
ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๕๒ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน ๑๕ คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๙  คน 

     แจงสํานักสงเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   
 

๒        ใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๗ 

        แจงใหงานการจัดบัณฑิตศึกษาทราบ
แลว 

งานการจัด
บัณฑิตศึกษา 

๓         ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

        นําเสนอนายกสภาลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามคําสั่งท่ี ๐๐๑ / ๒๕๕๗  และ
แจงใหคณะฯ ทราบแลว 

งานเลขานุการ 

 
 
 
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
๔         อนุมัติการกําหนดตําแหนงเพ่ือ

เลื่อนและแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง    
ผูชวยศาสตราจารย  ใหนางเยาวลักษณ  
ใจวิสุทธิ์หรรษา ตําแหนงเลขท่ี  ๐๘๘  
สาขาวิชานาฎศิลป  ตั้งแตวันท่ี  ๑๔  
พฤศจกิายน  ๒๕๕๖ 

        แจงใหงานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปแลว 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

๕        ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        แจงใหงานการเจาหนาท่ีและนิติการ
ดําเนินการตามข้ันตอนตอไปแลว 

งานการ
เจาหนาท่ีและ
นิติการ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๖ - 
 
๖         ใหความเห็นชอบการขอแกไข

เอกสารประกอบการประชุม และรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๑/
๒๕๕๖ และครั้งท่ี  ๑๓/ ๒๕๕๖ 

        แจงใหงานเลขานุการและกองนโยบาย
และแผนดําเนินการแลว 

งานเลขานุการ/
กองนโยบาย
และแผน 

๗         ใหความเห็นชอบแผนการปรับปรุง 
พัฒนา และผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๕ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน 
(มิถุนายน ๒๕๕๖ – กุมภาพันธ ๒๕๕๗) 

       แจงใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
ทราบแลว 

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
๔.๒   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงิน   
เพ่ือจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๗          
จึงจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
ระเบยีบวาระนี้    
  
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๓   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การจายคาตอบแทนการสอน และ 
คาดําเนินการในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเปนมา  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงิน   
เพ่ือจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ และ ขอ ๗ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/ 
๒๕๕๗  จึงจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง  การจายคาตอบแทนการสอน และคาดําเนินการ
ในการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงขอนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้    
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๗ - 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

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

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 
     (๓)  การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
           ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

           (๔)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑   
 ปการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ           

ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม)  จํานวน ๑๘๖  ราย                    
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มหาวทิยาลัยฯ   ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผล
การศึกษาเปนท่ีถูกตองแลว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว     
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ  ในเอกสารประกอบการประชุมในระเบยีบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกติ  รวมท้ังสิ้น  ๑๓๘ คน ดังนี้ 
 ๑.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๓   คน 
 ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๑๐   คน 

                            ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน    ๔๓   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน    ๖๑   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จํานวน    ๑๕   คน 
 ๑.๖  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๕   คน 
 ๑.๗  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑  คน 
                    

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๓๗   คน  ดังนี ้
       ๒.๑  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน     ๑๓  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๕  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน     ๑๙  คน 
 

๓.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู   จํานวน  ๖  คน 
 

๔.  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา 
        จํานวน  ๕  คน 

    
ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       

ภาคปกติ ภาค กศ.บป. ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม)  
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๗๕ คน ระดับ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
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ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๖  คน  และระดับปริญญาเอก จํานวน ๕ คน  

  
๕.๒   การพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

ความเปนมา  
   
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลา
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๗  
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ี ๐๒๑๘ /๒๕๕๗  ลงวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  นั้น  บัดนี้  
คณะกรรมการฯ  ไดดําเนินการพิจารณาการตอเวลาราชการของ  นางพรเพ็ญ  โชชัย  ขาราชการพลเรอืนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ในการประชุมคณะกรรมการฯ  เม่ือวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗        
ท่ีประชุมมีมติเห็นวา นางพรเพ็ญ  โขชัย เปนผูท่ีมีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวนตามประกาศดังกลาว จึงขอนําแสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอเวลาราชการของ  นางพรเพ็ญ  โชชัย  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุ
ครบ ๖๕ ป บริบูรณ   
 

ประเด็นพิจารณา    อนุมัติตอเวลาราชการของนางพรเพ็ญ  โชชัย  ขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีผูนั้นมีอายุ    
ครบ ๖๕ ป บริบูรณ โดยปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะการสอน หรือวิจัยเทานั้น ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได      
ในกรณีท่ีมีภาระงานใดอาจถือวาเก่ียวของกับการเรียนการสอนหรือวิจัย หรือไมนั้น ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
  

มติท่ีประชุม   อนุมัติตามท่ีเสนอ  
 

๕.๓  การพิจารณารายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไมมีช่ืออยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 

ความเปนมา  

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ท่ี ศธ  ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๒๙๑  เรื่อง  ประกาศ   
ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ  สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ .ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดประชุมเม่ือครั้ง
ท่ี ๗/๒๕๕๗ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และมีมติเห็นชอบประกาศ  ก.พ.อ. ดังกลาว  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับการ
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการท้ังท่ีเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนวารสารออนไลน  สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ  เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน  (รายละเอียดตามประกาศ 
ก.พ.อ. แนบทาย)   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
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  ในกรณีขอ ๓ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ  พ .ศ. ๒๕๕๖  กลาววา  วารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลของวารสารทาง
วิชาการท่ีมีรายชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  ตาม
หลักเกณฑดังนี้   

(๑) มีกําหนดการเผยแพรท่ีแนนอนชัดเจน และสมํ่าเสมอ  อยางนอยปละ ๒ ฉบับ  
                     (๒)  มีการระบุสํานักพิมพหรือ หนวยงานท่ีพิมพ วัตถุประสงค ขอบเขตของวารสาร  และ
สาขาวิชาของบทความท่ีรับตีพิมพ 
  (๓)  มีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมาจากหลากหลายหนวยงาน 
  (๔)  มีหลักฐานท่ีตรวจสอบไดวา วารสารมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีพิจารณา
คุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานท่ีจัดทําวารสารอยูในรายชื่อดวย 
  (๕)  บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)  ท่ีตรงหรือ
เก่ียวเนื่องกับสาขาของบทความ  และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ 
  (๖)  วารสารทุกฉบับมีการเผยแพรบทความท่ีมีผูนิพนธจากหลากหลายหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอก  กรณีท่ีบทความมีผูนิพนธรวมท่ีเปนบุคคลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกใหถือวาเปน
บทความจากหนวยงานภายนอก 
  (๗)  มีบทคัดยอของบทความท่ีเปนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความ
ตีพิมพเปนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ จะตองมีบทคัดยอท่ีเปนภาษาอังกฤษดวย 
    (๘)  มีการตีพิมพบทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพท่ีไดมาตรฐาน เปนรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ไดแก ชื่อและท่ีอยูผูนิพนธ บทคัดยอ ตัวบทความและเอกสารอางอิง 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดขอความอนุเคราะหรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีไมมีชื่ออยู
ในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ไปใหแตละคณะดําเนินการ  และไดรวมรวบขอมูลเขาท่ีประชุม โดยมีรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ   เปนประธาน  คณบดี  รองคณบดีฝายวิชาการของแตละคณะ  เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  เปนกรรมการ  เขารวมประชุม เพ่ือพิจารณา   และไดสรุปรายชื่อ
วารสารทางวิชาการท่ีไมมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี ก .พ.อ. กําหนด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพ งเพชร  จึงขอ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ใหความเห็นชอบโดยมีรายละเอียด ตามเอกสาร ประกอบการประชุมใน
ระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเลม)   
 

ประเด็นพิจารณา  ใหความเห็นชอบรายชื่อวารสารทางวิชาการท่ีไมมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ี ก.พ.อ.  
กําหนด 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ  
๕.๔   การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจายเงินรายไดเพ่ือ

เปนคาตอบแทนผูเช่ียวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  

ความเปนมา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๐ - 
 
  ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      
วาดวย การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.......
เพ่ือใหการปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรใหผูเชี่ยวชาญ
ในการปรับปรุง และหรือการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยจึงขอ
นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ............   ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบยีบวารนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  
การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ................. 
 

  มติท่ีประชุม      ใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย     
การกําหนดอัตราคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..................        
โดยท่ีประชุมมีมติใหปรับอัตราการจายคาตอบแทนใหผูเชี่ยวชาญตาม (ราง) ระเบียบฯ ท่ีนําเสนอในขอ ๖   
(๑) (๒) (๓) และ (๔)  เพ่ิมข้ึนอีกอัตราละ ๕๐๐ บาท   
 

๕.๕   การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจายเงินคาตอบแทน   
และเบ้ียประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .......... 
 

ความเปนมา  
          ตามท่ี  มหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงิน
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
แกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับดังกลาว ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  อาศัยอํานาจตามมาตรา 
๑๘ (๒) และ (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอ (ราง)  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการจายเงินคาตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงาน 
ทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .......... ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบยีบวารนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ 
จายเงินคาตอบแทนและเบี้ยประชุมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .......... 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๖   การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การรับจายเงินในการจัด
การศกึษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ..........   
 

ความเปนมา  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๑ - 
 

ตามท่ี  มหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงิน   

ในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ภาคพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไปแลวนั้น  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหปรับปรุง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับดังกลาว ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยจึงขอ

นําเสนอ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับ

มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ............  ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวารนี้ (เอกสารแยกเลม) 

 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  
การรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ...............   
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบในหลักการ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
วาดวยการรับจายเงินในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ..............           
โดยใหแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีเสนอ และใหมหาวิทยาลัยนําประเด็นท่ีประชุมเสนอแนะไปพิจารณาทบทวนใหชัดเจน     
และทําการปรับปรุงกอนนําเสนอนายกสภาฯ ลงนาม 
 

๕.๗   การพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การรับจายเงินในการ 
จัดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ของ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  พ.ศ. .............. 
 

ความเปนมา  
 ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดตกลงทําความรวมมือในการดําเนินงานจัดสอบแขงขัน      

เพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการและพนักงานทองถ่ิน  ประจําปบัญชี ๒๕๕๖  ใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการรับเปนศูนยการ
ดําเนินงานจัดสอบ และจัดหาเครือขายสถานท่ีสอบแขงขันใน  เขตภาคเหนือตอนลาง ๒ (จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย 
และพิจิตร) ในวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๗  นั้น  เพ่ือใหการดําเนินการจัดสอบดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  
และมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย การรับจายเงิน  
ในการจัดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ภาค ข) ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. ............. เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวารนี้  (เอกสารแยกเลม) 
     

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวย  
การรับจายเงินในการจัดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
(ภาค ข) ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. .............. 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๒ - 
 
 ๕.๘  การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๑) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน   
     คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๒) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๓) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๔) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗  (สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา 
ณ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย) 

(๕) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗  (สําหรับ
นักศึกษาท่ีศึกษา ณ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย) 

(๖) การพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง การเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  (สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษา ณ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งมหาวิทยาลัย) 

 
 
ความเปนมา 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยการ       
เก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๗ จึงจัดทํา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้    
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เรื่อง 
การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๙    การพิจารณา (ราง)  ประกาศการจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .......... 
 
  มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติใหนําระเบียบวาระนี ้ ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งตอไป 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๓ - 
 
 

๕.๑๐   การพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ใหเปนไปตามเกณฑ การรับรองของ
คุรุสภา 

 

ความเปนมา 
   ตามท่ี  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา   
ตอสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการรับรองเพ่ือจะจัดใหมีการเรียนการสอนหลักสูตร
ดังกลาว  ในปการศึกษา  ๒๕๕๗  นั้น สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดแจงมติคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐาน 
หลักสูตรการผลิตเพ่ือพิจารณาจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี         
๑/ ๒๕๕๗  วันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  ตามหนังสือของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ท่ี ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๐๘๕     
ลงวันท่ี  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  มีมติดังนี้ 

๑. จํานวนการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยแตละแหงใหรับนักศึกษาไดไมเกิน 
๑๘๐ คน  ท้ังนี้ ตองเปนไปตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีตองมีสัดสวนอาจารย : นักศึกษา เปน ๑ : ๓๐  และมี
สัดสวนอาจารยนิเทศ : นักศึกษา เปน ๑ : ๓๐  และหามรับนักศึกษาเกินจํานวนท่ีกําหนด 

๒.  จํานวนนักศึกษาตอหองเรียน  ตองไมเกิน ๓๐ คนตอหองเรียน 
๓.  โครงสรางหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด คือมีหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๓  หนวยกิต 

- รายวิชาครู ๒๗  หนวยกิต  โดยเปนวิชาบังคับ และมีรายวิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนดวย 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ หนวยกิต แบงเปน ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๓  
  หนวยกิต  ๓ (๒๔๐)  

  ๔.  ใหสถาบันดําเนินการปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
การรับรอง และเสนอสภาสถาบันอนุมัติกอนเสนอมายังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยมีผลการวิเคราะหตามเอกสาร
ท่ีแนบมาพรอมนี้ ท้ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน หากมีขอชัดของประการใด โปรดชี้แจงใหสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาทราบ 
 
  ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการปรับปรุง แกไขโครงสราง และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ใหเปนไปตามเกณฑการรับรองของคุรุสภา 
เรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ใหความเห็นชอบ  การดําเนินการปรับปรุงแกไขโครงสรางหลักสูตร และ 
คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖)  ใหเปนไป  
ตามเกณฑ การรับรองของคุรุสภา 
 

มติท่ีประชุม    ใหความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไมมี 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๔ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

-  ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑. ตามท่ี  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ท่ี ๓/ ๒๕๕๗  ในวันท่ี 
๑๗  เมษายน  ๒๕๕๗  ตามปฏิทินการประชุม ประจําป ๒๕๕๗  นั้น  ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงขออนุญาต        
ท่ีประชุมไดหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัย  วาถาหากไมมีวาระเรงดวนจะของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ในเดือนเมษายน  แตถาหากมีวาระเรงดวนจําเปนตองมีการประชุมในเดือนเมษายนนี้   จะขออนุญาตประสาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานใหทราบตอไป อีกครั้ง   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

                 ปดประชุมเวลา ๑๒.๕๐  น. 

 
 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)        (นางสาวคณารัตน  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม      บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

                   

                       
                                            (ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 

       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



- ๑๕ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่ ๒ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 


	ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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	(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว     ตามรายละเอียดที่ปรากฏ  ในเอกสารประกอบการประชุมในร...

