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- ๓ – 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๒๙  สิงหาคม  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.  นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
  ๗.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๘. รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๙.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                  
๑๐.  นายอนุสสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๓.  อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗.  อาจารย์แดนชัย  เครื่องเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘.  อาจารย์ชูวิทย์  ชัยเบ้า    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙.  รองศาสตราจารย์พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม  
  ๑.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๒.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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  ๓.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก                            กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔.  นายอํานาจ  นันทหาร    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   
ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 
๑.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว                                ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๒.  นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย ์    ประจําฝ่ายเลขานุการ 
๓.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ประจําฝ่ายเลขานกุาร 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ประธานท่ีประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเปิดการ 
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.  การประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ   
  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ  จัดให้มีการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ “Interdisciplinary 
Research  and Studies on Sustainable Development”  เม่ือวันท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเสนอวีดีทัศน์บรรยากาศ   ในการจัดประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  รายงานงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ด้วย กองนโยบายและแผน ได้จัดทําสรุปงบประมาณแผ่นดินท่ีคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  จําแนกตามแผนงานและหมวดเงิน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น  
๕๕๒.๐๔๘๓  ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  (เอกสารแยกเลม่) 
   

ท่ีประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/ ๒๕๕๗ 
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ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้ง ท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  
๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและ 
อํานวยการ  นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมี จํานวน   
๑๘  หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี ้

 
จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

  
มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  
 

   - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

๔.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี  ๒๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗     

มีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยตามเอกสาร
ประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 
 

เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑       อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา  
๒๕๕๖ (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น ๓๙  คน 
ประเภทภาคปกติ  จํานวน ๑๒ คน 
ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน ๑๙  คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต        
จํานวน ๑ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา  
จํานวน ๗  คน 

     แจ้งสํานักส่งเสรมิวิชาการและ          
งานทะเบียนดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สํานักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน   
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เรื่องท่ี มติท่ีประชุม การดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒        ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

        แจ้งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ
สภา 

๓         ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

       แจ้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบ 
และมอบสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการต่อไป 

- คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
- สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๔         ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  จํานวน  ๑๑ หลักสูตร  

       แจ้งสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนดําเนินการต่อไป 

สํานักส่งเสริม
วิชาการฯ 

๕         ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

       แจ้งสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการต่อไป 

สํานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

๖      ให้ความเห็นชอบแผนชี้นํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม ในประเด็น
ภายในและภายนอกสถาบัน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

      แจ้งสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้ ดําเนินการต่อไป 

สํานักบริการ
วิชาการและ
จัดหารายได้ 

๗         ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย
และแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

       แจ้งให้กองนโยบายและแผนดําเนินการ
ต่อไป 

กองนโยบาย
และแผน 

๘         ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

     แจ้งใหง้านการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ
แก้ไขตามมติท่ีประชุมนําเสนอนายกสภา    
ลงนาม และแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

๙      ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วย     
การจ่ายเงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรพ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน  
๒  ฉบับ  

     นําเสนอนายกสภาลงนาม ในระเบียบ
ดังกล่าว และแจ้งหน่วยงาน  ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

งานเลขานุการ
สภา 
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มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๔.๒  รายงานผลการพิจารณาโดยใช้มติเวียน 

 

ความเป็นมา  
 ตามท่ี  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้จัดส่งหนังสือ เรื่องการนําเสนอ
เพ่ือพิจารณาโดยใช้มติเวียน ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๓๖/ว ๒๙๕๑  ลงวันท่ี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นั้น          
งานเลขานุการจึงขอแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยในการนําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาโดยมติเวียน  ดังนี ้
 

ลําดับ เรื่องท่ีนําเสนอ มติสภา 
๑.       อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้น ๑๔๒  คน ประเภท
ภาคปกติ จํานวน ๑๐๗  คน ประเภทภาค กศ.บป.  จํานวน ๒๗ คน  และระดับ
บัณฑิตศึกษา  จํานวน ๘  คน 

เห็นชอบ 

๒        ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน    
๑๑ หลักสูตร  
   ๑) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
   ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ๔) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
   ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
   ๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
   ๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
   ๘) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   ๙) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  ๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และการจัดการ 
  ๑๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เห็นชอบ 

๓         ให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จํานวน ๖ หลักสูตร 
   ๑) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
   ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
   ๔) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

เห็นชอบ 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๘ - 
 

ลําดับ เรื่องท่ีนําเสนอ มติสภา 
๓  
(ต่อ) 

     ๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
     ๖) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

๔        อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพ่ิมเติม)   
ครั้งท่ี ๓  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
และระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๒,๓๗๑,๐๐๐  บาท 

เห็นชอบ 

๕         อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  จํานวน ๑ โครงการ   จากเดิม  โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและ
ติดตั้งมิเตอร์พ้ืนท่ีบ้านพักบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เป็น  โครงการแยกระบบ
ไฟฟ้าของอาคารน้ําเพชร 

เห็นชอบ 

๖        ให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารและการพัฒนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

เห็นชอบ 

 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 ๔.๔  สรุปรายงานการรับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 

ความเป็นมา  
  ด้วยฝ่ายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการสรุปรายงาน
การรบัจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน  ถึงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม)  
 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
           ๔.๕  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัย มอบหมายให้งานเลขานุการคณะกรรมการ พิจารณาผลงานทาง 

วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  รายงานการดําเนินงานของการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ให้ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ นั้น  งานเลขานุการฯ  
จึงขอนําเสนอข้อมูลการดํารงตําแหน่งทางวิชาการและข้อมูลอาจารย์ประจําของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกําแพงเพชร  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ข้อมูลสถานภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  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 ๕๙ ๙๘ ๑๒ ๙๒ ๒๘๗ ๗๙.๕๐ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๕๖ ๑ - ๓ - ๖๐ ๑๖.๖๒ 
๓.  รองศาสตราจารย ์ ๑๔ - - - - ๑๔ ๓.๘๘ 
๔.  ศาสตราจารย ์ - - - - - - - 
๕.  ศาสตราจารย์  (ระดับ ๑๑) - - - - - - - 

รวม ๙๖ ๖๐ ๙๘ ๑๕ ๙๒ ๓๖๑ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๒๖.๕๙ ๑๖.๖๒ ๒๗.๑๕ ๔.๑๖ ๒๕.๔๘ ๑๐๐  

 
ซึ่งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  มีจํานวน ๗๔  คน  จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด  ๓๖๑  คน  แยกเป็น 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  ๖๐  คน  และรองศาสตราจารย์  จํานวน  ๑๔  คน  เมื่อคิดสัดส่วนการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด        
คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๐  (ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ คิดเป็น  ร้อยละ  ๑๖.๖๒  และตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ คิดเป็น  ร้อยละ ๓.๘๘)   
 
 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 
และในขณะนี้มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ที่ได้เสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  ๘  ราย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่เสนอขอ วันที่นําเสนอ

กกต. 
ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

รองศาสตราจารย์ ผศ.อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

๑๙ ต.ค. ๕๖ ๒๐ ธ.ค. ๕๖ ๑๐  เดอืน 
  ๔   วัน 
 

ง า น เ ล ข า นุ ก า ร ฯ  นํ า ข้ อ มู ล เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้  

 

รองศาสตราจารย์ ผศ.กวี  ครองแก้ว ดุริยางคศิลป์ ๑๙ ก.ค. ๕๖ ๒๕ ต.ค. ๕๖ ๑   ป ี
๑   เดือน 
๔   วัน 
 

งานเลขานุการฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ในวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา 
๐๙.๐๐ น. เ พื่อพิจารณาผลการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาววนัสนันท์  ศิริรัตนะ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

๑๑ พ.ย. ๕๖ ๑๖ ม.ค. ๕๗ ๙   เดือน 
๑๒  วัน 

ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ไปในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ที่
ประชุมมีมติ ให้แก้ไขปรับปรุงผลงานทาง
วิชาการ (ตํารา) โดยให้ระยะเวลา ๖ เดือน
นับตั้งแต่เลขานุการฯ ทําบันทึกข้อความแจ้ง 
(เลขานุการฯ แจ้งผู้เสนอขอ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. 
๒๕๕๗)  

 

 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 
ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่เสนอขอ วันที่นําเสนอ

กกต. 
ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑ ต.ค ๕๖ ๑๔ พ.ย. ๕๖ ๑๐  เดือน
๒๒  วัน 

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

 

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

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

 

รองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช หลักสูตรและ
การสอน 

๒๖ ส.ค. ๕๖ ๑๓ ก.พ. ๕๗ ๑๑  เดือน     
๒๘  วัน 
  

ขณะนี้   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ คนที่ ๑       
ได้ประเมินผลงานทางวิชาการกลับมา ส่วน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ และคนที่ ๓ 
กําลังดําเนินการตรวจผลงานทางวิชาการ (งาน
เลขานุการฯส่งผลงานทางวิชาการไปในวันที่  
๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗) 

 

  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ระดับ ผู้เสนอขอ สาขา วันที่เสนอขอ วันที่นําเสนอ
กกต. 

ระยะเวลา การดําเนินงาน หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

๑๔ มิ.ย. ๕๗ ๒๕ ก.ค. ๕๗ ๒   เดือน 
๙   วัน 

ผู้เสนอขอกําลังดําเนินการแก้ไขผลงานทาง
วิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณาตํ าแหน่ งทางวิ ช าการ   ซึ่ ง ง าน
เ ล ข า นุ ก า ร ฯ   ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว  
เพื่อจัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตรวจและประเมินผลงานฯ  
ต่อไป  

 

รองศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สุณี  บุญพิทักษ์ การศึกษา
ปฐมวัย 

๒๗ ก.ค. ๕๗ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๒๗   วัน งานเลขานุการฯ นําข้อมูลและผลงานของ      
ผู้ เสนอขอ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจ า รณาตํ า แหน่ งทางวิ ช าการฯ  ครั้ ง ที่          
๘/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  

 

  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๓ – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑        (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท          
                         ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

 (๒)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  
           ภาค กศ.บป. ภาคเรียนท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (เพ่ิมเติม) 

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

 
ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ          

ภาค กศ.บป.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม)  จํานวน  ๘๘  ราย (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษาเป็นท่ีถูกต้อง   
แล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ      
ในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  (เอกสารแยกเล่ม)  
 

๑.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค ปกต ิ รวมท้ังสิ้น  ๒๑  คน ดังนี ้
                            ๑.๑  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๒   คน 
 ๑.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จํานวน      ๑   คน 
 ๑.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน     ๑๒  คน 
 ๑.๔  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  จํานวน      ๓   คน 
 ๑.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน      ๓   คน                     

๒.  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมท้ังสิ้น   ๔๙   คน  ดังนี ้
       ๒.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  จํานวน       ๕  คน 
       ๒.๒  หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  จํานวน       ๓  คน 
       ๒.๓  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต   จํานวน       ๕  คน 
       ๒.๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จํานวน       ๑  คน 
       ๒.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน       ๗  คน 
       ๒.๖  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     ๒๘  คน 

 

๔.  ระดบับัณฑิตศึกษา  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  ๑๘  คน  ดังนี ้
      ๔.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    จํานวน     ๑๓  คน 
      ๔.๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน       ๓  คน 
      ๔.๓  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  จํานวน       ๒  คน 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๔ - 
    

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

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ี จํานวน  ๗๐ คน  

ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๖ คน  และระดับปริญญาเอก  ๒  คน 
 

๕.๒  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
 
ความเป็นมา  
ตามข้อ ๓ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ข้อ ๗           
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้สภามหาวิทยาลัย        
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.  ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน 

๑๐ คน โดยสภามหาวิทยาลัยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

๓.  ให้ผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง 
วิชาการ และแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสมตามคําแนะนําของอธิการบด ี

ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑ และ ๒ มีวาระอยู่ใน 
ตําแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได ้

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ครบวาระในวันท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เพ่ือให้การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  จึงนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ดังรายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 

ประเด็นพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๕ - 
 

มติท่ีประชุม     ให้ความเห็นชอบตาม (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๓  การพิจารณาผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย  รอบ ๑๒ เดือน (๑ มีนาคม – ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗) 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัย  โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามความแจ้งแล้วนั้น  ในการนี้ จึงขอรายงานการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบ ๑๒ เดือน  โดยสรุปผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระดับมหาวิทยาลัย  รอบ ๑๒ เดือน  
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ  ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๔  การพิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากร 
 

ความเป็นมา 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๑  ฉบับ
ประกาศ  ณ วันท่ี ๑๘  เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑  นั้น  ท้ังนี้  ความตามข้อ ๗(๓)  กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับ
ทุนจะต้องเป็นข้าราชการท่ีมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเข้าศึกษาต่อ  หากอายุเกิน ๕๐ ปี  แต่ไม่เกิน 
๕๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเริ่มเข้าศึกษาต่อ และเป็นการศึกษาต่อท่ีไม่กระทบต่อการปฏิบัติราชการ ให้ขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี   

อนึ่ง  ขณะนี้มีข้าราชการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน  ๑  ราย  ได้แก่  ดร.ชัยรัตน์   
บุมี  สังกัดคณะครุศาสตร์  กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  ซึ่งมีอายุ ๕๑  ปี ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ข้าราชการบุคคลดังกล่าว  

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๖ - 
 
  ประเด็นพิจารณา พิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ข้าราชการและบุคลากร     
ในกรณีอายุเกิน  ๕๐ ป ีแต่ไม่เกิน ๕๕ ปบีริบูรณ์นับถึงวันเริ่มเข้าศึกษาต่อ 
 
 

มติท่ีประชุม      ให้ถอนระเบียบวาระนี้ออกไปก่อนเพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาก่อน 
นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๕.๕  การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยในการการประชุมครั้งท่ี ๓ / ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๘  เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๗  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  นั้น  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย           
ได้กําหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เม่ือวันท่ี  ๒๗  - ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการฯ  
จึงได้จัดทําสรุปผลการประเมินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้   
  
  ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๖   การพิจารณารายงานผลการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

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

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  ดําเนินการ 
กําหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  โดย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  ได้จัดทําเกณฑ์การประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของ
สภามหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
แล้ว 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๗ - 
 
อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา

เอกสารรายงานการประเมินตนเองฯ  ซึ่งดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป รายละเอียดตามเอกสาประกอบการ
ประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา   รายงานการประเมินตนเองตามบทบาท และหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กําแพงเพชร ประจําปกีารศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๗   การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
  

ความเป็นมา 
  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีประกาศการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตดิ้าน ต่าง ๆ ๑๑  ด้าน  นั้น   ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร  จึงขอนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เสนอชื่อนายประเสริฐ  ตันสกุล  และรองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ        
โดยมหาวิทยาลัยได้นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี  
๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มประวัติ ในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 
(เอกสารแยกเล่ม)  
  

ประเด็นพิจารณา    ให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ ตามท่ีเสนอ 
 

๕.๘   การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ความเป็นมา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  กําหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งนอกจากการปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน สังคม  
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๘ – 
 

และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึนแล้ว  การแสวงหาและยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น รวมท้ังเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมนับเป็นอีกภารกิจหนึ่งท่ีพึงกระทําของสถาบันอุดมศึกษา  
เพ่ือเป็นการเสริมแรงและให้กําลังใจผู้ท่ีสมควรได้รับการยกย่อง และยังเป็นตัวอย่างท่ีดีสําหรับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 
 

ข้อกฎหมาย 
  สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยชั้น  สาขาและ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๔๘  แล้ว   
 

แนวปฏิบัต ิ
 ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีสมควรได้รับการ

พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ ์ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี ๑๐๓๙ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  
๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     

๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทําประวัต ิ
บุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  สาขาต่างๆ   เพ่ือรวบรวมข้อมูลประวัติ  และผลงานของบุคคล
ท่ีได้รับการเสนอชื่อ  และจัดทําเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอต่อมหาวิทยาลัย   

๓.  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทําการประชุมพิจารณาสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ แล้ว  เม่ือวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗  ได้บุคคลในท้องถ่ินซึ่งเห็นว่าทรงคุณวุฒิ  มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษในวิชาชีพ  ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูใน
ศักดิ์ศรีวิชาชีพให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สังคม  สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
จํานวน  ๓  ราย  คือ 

๑)  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) 
๒)  นายไพฑูรย์  เข้มแข็ง 
๓)  นายเฉลิม  พีรี 
 

ประเด็นพิจารณา 
  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์  แก่บุคคลท้ัง ๓ ราย   

๑) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙) อนุมัติให้ปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

๒)   นายไพฑูรย์  เข้มแข็ง  อนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 

๓)  นายเฉลิม  พีรี   อนุมัติให้ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ

 
 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๑๙ - 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ท้ัง ๓ ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
 ๕.๙   การพิจารณาอนุมัติการกําหนดตําแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  

ความเป็นมา  
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้พิจารณา
ผลการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/
๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ และครั้งท่ี ๘/ ๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติผลการตรวจและประเมินผลงานทาง
วิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย   จึงเห็นควรนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางงวิชาการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวารนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารง 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย 
   ๑. นางอุมาพร  ฉัตรวิโรจน์  ตําแหน่งเลขท่ี ๐๑๕๗  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ตั้งแต่วันท่ี  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
   ๒.  นายกวี  ครองแก้ว  ตําแหน่งเลขท่ี ๐๐๙๒  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๐  
กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 

  มติท่ีประชุม      อนุมัติตามท่ีเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

-  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว  จึงให้ยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมครั้งต่อไป 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

- ๒๐ - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ  

๑. มหาวิทยาลัย จะขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอเรื่องพิจารณาโดยใชม้ตเิวียนในการพิจารณา 
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะเกษียณ 
อายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๗  

 
มติท่ีประชุม    อนุญาต 

 

๒. มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครัง้ต่อไป  ในวันท่ี  ๑๘  กันยายน 
๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

       ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐  น. 

 
          (นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย)์            (นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว)     
              บันทึกและสรุปรายงานการประชุม         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม        

 
                                   

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิสิฐ  ธัญญะวัน) 
              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


