
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๓ – 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๒๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ช้ัน ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

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

 
ก. รายนามกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

  ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๒.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  ๔.  นายวีระศักดิ์   ปี่บัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๕.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๖. รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๗.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
  ๙.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๐.  อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๓.  อาจารย์แดนชัย  เครื่องเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๔.  อาจารย์ชูวิทย์  ชัยเบ้า    กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจํา 
๑๕.  รองศาสตราจารย์พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๖.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๓.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
  ๖.  นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๔ - 
   
๗.  นายอํานาจ  นันทหาร     ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๘.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 

ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว                                ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย ์    ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๓.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจําฝ่ายเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเปิดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ประธานท่ีประชุม มอบช่อดอกไม้และกล่าว 
แสดงความยินดีกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้กับดร.นิศากร  ประครองชาติ  อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 
  กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้รับกําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๙ –๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งมหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  มีกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันพุธท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น               
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   
 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมเลื่อนระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ     
ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ชุดท่ี ๕  มานําเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบก่อน 
 

  ประธานท่ีประชุมอนุญาต 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๕ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๒   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงแพชร เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ ชุดท่ี ๕ 

 
ความเป็นมา  
 ตามท่ี  สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดท่ี ๕  ได้หมดวาระลงตั้งแต่วันท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗  

และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๕๕๗   ในระหว่างวันท่ี  ๑ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  โดยดําเนินการเลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เม่ือวันท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  แล้วนั้น ในข้อบังคับว่าด้วยสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ข้อ ๘  กําหนดว่าให้ประธานรายงานผลการคัดเลือกรองประธาน และเลขานุการให้
มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือประกาศรายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ทราบท่ัวกัน และแจ้งให้สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  ในการนี้  มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ชุดท่ี ๕ เพ่ือสภามหาวิทยาลัยทราบโดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ 
  จึงเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบ และขออนุญาตท่ีประชุมให้  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข  
ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ 
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ และอนุญาตให้ประธานกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๗ 
 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘  
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี จํานวน  ๑๕  
หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี ้

 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี ๓ /๒๕๕๗ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๖ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี  ๒๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗     

มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑       อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น ๑๗๒  คน 
ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๑๔๙ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน ๒๑ คน 
และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๒  คน 

     แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   
 

๒        อนุมัติและแต่งตั้ง นางสาวนิศากร       
ประครองชาติ  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี  ๐๐๙๕  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันท่ี  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

        แจ้งให้งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ
ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

๓         ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสํานัก
บริการวิชาการ และจัดหารายได้ให้เป็น
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 

       งานเลขานุการ ได้นําเสนอนายกสภา 
ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกาศ      
ณ  วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 

งานเลขานุการ
สภา 

 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๗ - 
 
เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๔         ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

       แจ้งให้คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยทราบแล้ว 

คณะกรรมการ
ติดตาม
ตรวจสอบฯ 

๕         ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรือ่ง 
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิตภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       แจ้งงานประสานการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทราบแล้ว 

งานประสาน
การจัด
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

๖         อนุมัติเงินนอกงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(เพ่ิมเติม) ครั้งท่ี ๒  จากเงินคงคลัง     
ตามโครงการท่ีเสนอ จํานวน ๕  โครงการ  
เป็นเงิน  ๙,๔๓๐,๐๐๐  บาท   

       แจ้งให้กองนโยบายและแผนดําเนินการ
ต่อไปแล้ว 

กองนโยบาย
และแผน 

๗        อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน/ 
โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  จากโครงการกีฬาระหว่างคณะ  
มาเป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

       แจ้งให้กองนโยบายและแผนดําเนินการ
ต่อไปแล้ว 

- กองนโยบาย
และแผน 
- คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

๘        ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  งานบริการวิชาการแก่สังคม 

       แจ้งให้งานบริการวิชาการ ทราบแล้ว งานบริการ
วิชาการ 

๙        ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร         
ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

       แจ้งให้งานนิติการดําเนินการแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๘ - 
 
เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๐        ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย
การ  ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 
๒๕๕๗  จํานวน ๖  ฉบับ 

       ได้ดําเนินการแก้ไขระเบียบ ตามมติ   
ท่ีประชุม และนําเสนอนายกสภาลงนาม     
ในระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๖ ฉบับ 
และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบแล้ว 

- งาน
เลขานุการ 
- งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง การกําหนดอัตราเบ้ียประชุมกรรมการ        
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ความเป็นมา  

 เพ่ือให้การจ่ายเบี้ยประชุมท่ีได้ใช้มาระยะเวลาหนึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และการกําหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๔๘   จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗  
ออกประกาศกําหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๔  สรุปรายงานการรับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา  
  ด้วยฝ่ายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการสรุปรายงาน
การรบัจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม  ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗  เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม)  
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๙ - 
 
           ๔.๕  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้งานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น   งานเลขานุการฯ  
จึงขอนําเสนอข้อมูลการดํารงตําแหน่งทางวิชาการและข้อมูลอาจารย์ประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกําแพงเพชร  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 
ข้อมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗) 
 

ตําแหน่ง 
ข้าราชการ
(คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(คน) 

อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

ร้อยละ ผู้ที่มีคุณสมบัติ              
เฉพาะตําแหน่ง 
ครบถ้วน 

ผู้ที่มีคุณสมบัติ              
เฉพาะตําแหน่ง 
ไม่ครบถ้วน 

อายุงานครบตาม
กําหนดการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

อายุงานไม่ครบตาม
กําหนดการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

๑.  อาจารย ์ ๒๖ ๕๘ ๘๘ ๑๒ ๙๗ ๒๘๑ ๗๙.๑๖ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๕๖ ๑ - ๓ - ๖๐ ๑๖.๙๐ 
๓.  รองศาสตราจารย ์ ๑๔ - - - - ๑๔ ๓.๙๔ 
๔.  ศาสตราจารย ์ - - - - - - - 
๕.  ศาสตราจารย์  (ระดับ ๑๑) - - - - - - - 

รวม ๙๖ ๕๙ ๘๘ ๑๕ ๙๗ ๓๕๕ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๒๗.๐๔ ๑๖.๖๒ ๒๔.๗๙ ๔.๒๓ ๒๗.๓๒ ๑๐๐  

 
ซึ่งบคุลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  มีจํานวน ๗๔  คน  จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  ๓๕๕  คน  แยกเป็น 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  ๖๐  คน  และรองศาสตราจารย์  จํานวน  ๑๔  คน  เมื่อคิดสัดส่วนการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  คิดเป็น
ร้อยละ  ๒๐.๘๔  (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คิดเป็น  ร้อยละ  ๑๖.๙๐  และตําแหน่งรองศาสตราจารย์  คิดเป็น  ร้อยละ ๓.๙๔)  และในขณะนี้มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  ที่ได้เสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  ๖  ราย  มีรายละเอียด  ดังนี ้
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 
ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่เสนอขอ วันที่นําเสนอ

กกต. 
ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑ ต.ค ๕๖ ๑๔ พ.ย. ๕๖ ๘   เดือน
๑๑ วัน 

ขณะนี้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑ 
และคนที่ ๒ ได้ประเมินผลงานทางวิชาการ
กลับมา ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓ 
กําลังดําเนินการตรวจผลงานทางวิชาการ 
(งานเลขานุการฯส่งผลงานทางวิชาการไปใน
วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗) 

 

รองศาสตราจารย์ ผศ.อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

๑๙ ต.ค. ๕๖ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ ๗   เดือน 
๒๔ วัน 

ขณะนี้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๒ 
และคนที่ ๓ ได้ประเมินผลงานทางวิชาการ
กลับมา ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑ 
กําลังดําเนินการตรวจผลงานทางวิชาการ 
(งานเลขานุการฯส่งผลงานทางวิชาการไปใน
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววนัสนันท์  ศิริรัตนะ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๑๑ พ.ย. ๕๖ ๑๖ ม.ค. ๕๗ ๗   เดือน 
๑   วัน 

ขณะนี้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑ 
และคนที่ ๓ ได้ประเมินผลงานทางวิชาการ
กลับมา ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ 
กําลังดําเนินการตรวจผลงานทางวิชาการ 
(งานเลขานุการฯส่งผลงานทางวิชาการไปใน
วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 
ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่เสนอขอ วันที่นําเสนอ

กกต. 
ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย์ ผศ.กวี  ครองแก้ว ดุริยางคศิลป์ ๑๙ ก.ค. ๕๖ ๒๕ ต.ค. ๕๖ ๑๐  เดือน 
๒๔  วัน  
 

ขณะนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑ และ
คนที่ ๓  ได้ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา 
ส่วนกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิคนที่ ๒ กําลั ง
ดําเนินการตรวจผลงานทางวิชาการ (งาน
เลขานุการฯส่งผลงานทางวิชาการไปในวันที่  
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗)                                                 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสุชิน  รอดกําเหนิด นิติศาสตร์ ๕ มี.ค. ๕๗ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ๓   เดือน 
๗   วัน 

งาน เลขานุ ก ารฯ  กํ าลั งดํ า เนิ นกา รแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกา รผู้ ท ร ง คุณวุฒิ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และส่งผลงานทาง
วิชาการเพื่อพิจารณาการตรวจและประเมินผลงาน
ของผู้ขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้กับ
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ 

 

รองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช หลักสูตรและ
การสอน 

๒๖ ส.ค. ๕๖ ๑๓ ก.พ. ๕๗ ๙   เดือน  
๑๗ วัน 
  

ขณะนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้ตอบรับการ
ทาบทามว่า ไม่ขัดข้อง จํานวน ๒ ท่าน และอยู่
ในระหว่างการทาบทาม  จํานวน  ๑  ท่าน 

 

 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๓ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          

                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 
 (๒)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  

           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 
     (๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
           ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

           (๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 
ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ          

ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม)  จํานวน  ๓๙  ราย (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเป็นท่ีถูกต้อง   
แล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สําเรจ็การศึกษาดังกล่าว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ      
ในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกต ิ รวมท้ังสิ้น  ๑๒  คน ดังนี ้
                            ๑.๑  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๔   คน 
 ๑.๒  หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  จํานวน      ๔   คน 
 ๑.๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน      ๓   คน 
 ๑.๔  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน                     

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๑๙   คน  ดังนี ้
       ๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๕  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต   จํานวน       ๑  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑๑  คน 
       ๒.๔  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน        ๒  คน 
 

๓.   ประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู จํานวน        ๑  คน 
 

๔.  ระดบับัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๗  คน  ดังนี ้
     ๔.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน        ๕  คน 
     ๔.๒  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน        ๒  คน 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๔ - 
    

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท       
ภาคปกติ ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม)  

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ี จํานวน  ๓๑ คน  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จํานวน  ๑  คน  ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ คน  และระดับปริญญาเอก  ๒  คน 
 

๕.๒  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ความเป็นมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี ๐๒๘/ ๒๕๕๖  ลงวันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องจากนายมีชัย  คําเพ็ญ  
ได้ขอลาออกจากเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ได้ดําเนินการตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗   จึงขอเสนอชื่อ พ.ต.ท. เรวัตร  บุญโถ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนตําแหน่งเดิมท่ีลาออก 

 
  มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แทนตําแหน่งท่ีลาออก  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ในระเบียบวาระนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 
   

มติท่ีประชุม     ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะมนุษยศาสตร ์ 
และสังคมศาสตร ์ ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๓  การพิจารณาปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ได้รับการเห็นชอบการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙)  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๕ - 
 
จากสภามหาวิทยาลัย และได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  แล้วนั้น  มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี และตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๖  
มหาวิทยาลัยไม่ได้รบันักศึกษามาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๓ ปี  มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๔๙)  โดยหลักสูตรดงักล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในการปิดหลักสูตรจากสภาวชิาการเรียบร้อยแล้ว 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  ตามท่ีเสนอ 

 
๕.๔  การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นหลักสูตร         

ท่ีได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการใช้หลักสูตรดงักล่าว    
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  และได้พบว่ามีหลักสูตรท่ีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย มหาวิทยาลัย         
จึงขอนําเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพ่ือพิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้       
(เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา     ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร  จํานวน  ๑๒  หลังสูตร  ดังนี ้

๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๕) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
๖) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๗) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๖ - 
 

๙) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๐) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
๑๑)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
๑๒)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
มติท่ีประชุม      ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๕  การพิจารณาผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ทําการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ตามคําสั่งท่ี ๑๖๘๒/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
เพ่ือใหก้ารบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย มีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและมีผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามการประกันคุณภาพภายในของตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ระบุ และ
ประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เม่ือวันพุธ ท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๖   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคาร ๑๔ จากการประชุมคณะกรรมการมีมติร่วมกันว่า ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความเสี่ยงท้ังหมด ๖ เรื่อง ได้แก่ การนําเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทักษะด้านภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศสําหรับอาจารย์และบุคลากร การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ การนํา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และมีมติให้จัดทํา
มาตรการป้องกันท้ังหมด ๔ เรื่อง ได้แก่ การป้องกันอุบัติเหตุการจราจร การป้องกันปัญหายาเสพติดของนักศึกษา 
การป้องกันปัญหาชู้สาวและการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักศึกษา และการป้องกันทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ขณะนี้ได้ทําการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ดังจะนําเสนอในรายละเอียด
ต่อไป 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง ในเกณฑ์ประเมิน
ข้อท่ี ๕ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ/
สํานัก และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเกณฑ์ประเมินข้อท่ี ๖ มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก หรือจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในปีถัดไป     
จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพ่ือตอบสนองเกณฑ์
ประเมินดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย และระดับ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๗ - 
 
หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  ตามท่ีเสนอ  และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
  ๑. ความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ระดับสากล) สําหรับนักศึกษา  ควรให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความสําเร็จและนําไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนรูปธรรม 
  ๒.  ความเสี่ยงเรื่องการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และการนําผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์/ต่อยอดเชิงพาณิชย์  ควรดําเนินการเพ่ิมทักษะการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ให้กับอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

๕.๖   การพิจารณาแผนช้ีนาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม  ในประเด็นภายในสถาบันและภายนอก 
สถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา 
  ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเด็นชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมท้ังภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันในด้านต่าง ๆ อาทิ  การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ความรักชาติ  ค่านิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค์  สิ่งเสพติด  อุบัติภัย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง      
เป็นต้น  โดย สมศ. กําหนดประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคม  ท่ีสถาบันเลือกดําเนินการต้องผ่านการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน  มหาวิทยาลัย จึงนําเสนอแผนการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน  เพ่ือท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 
ภายในสถาบัน และภายนอกสถาบนั ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบแผนชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 
ภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ และให้ข้อเสนอแนะโดยให้เพ่ิม
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนของแต่ละโครงการเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๘ - 
 

๕.๗   การพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  

ความเป็นมา 
ด้วยในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ซึ่งจะเริ่มในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  นี้ มหาวิทยาลัยราชภฏั 

กําแพงเพชร  จําเป็นต้องเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   
เพ่ือการบริหารจัดการและการดําเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมท้ังหน่วยงานระดับคณะ และหน่วยงาน   
ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ดังกล่าว  จะต้องเป็นไปตามกรอบ
นโยบายท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   
 

ดงันั้น  เพ่ือให้การเตรียมการจัดทํางบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๘  เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ (ร่าง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินนอก 
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติและเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  ท้ังนี้  ร่างนโยบายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสาร
แยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) นโยบายและแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๘   การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย กองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา 
  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ว่าด้วย กองทุนพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือการบริหารงานบุคคลในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยโดยรวม  มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งระเบียบดังกล่าว  ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๗  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  แล้ว  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๑๙ - 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

มตท่ีิประชุม ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ และให้เพ่ิมข้อความว่า “ท้ังหมด” ท้ายข้อความ     
ในข้อ ๑๘ 
 
 ๕.๙   การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจ่ายเงินนอก 
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

ความเป็นมา  
  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเก่ียวกับการ
จ่ายเงินนอกงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของ
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี ้

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้  
เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเก่ียวกับการ 
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน ๒ ฉบับ   
 

มติท่ีประชุม      ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
รายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ ฉบับ   
    
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

-  ไม่มี  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

- ๒๐ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน  ในด้านวิชาการให้เกิดเครือข่ายการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง  
  ๒.  ด้านการให้ความรูเ้รื่องกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอาจารย์ หรือ
บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุใหม่แต่งตั้งใหม่ ควรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นอย่างดี  ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยหลายท่านก็เป็นผู้ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์  ยินดีท่ีจะให้ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ไดแ้นวคิดท่ีดกีารทํางาน การปฏิบัติตนท่ีดีต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  
 

๑. ตามท่ี  มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ต่อไป  ในวันท่ี 
๑๗   กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นั้น  ท่ีประชุมจึงขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมจากเดิม  เป็นวันท่ี  ๗  สิงหาคม  
๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

        ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๐  น. 

 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)์            (นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

 
                                   

                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


