
 

      บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ…......มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร……… …………………………………...…………….......................................... 
ที…่……………………………………………วันที…่.๒๕...พฤษภาคม...๒๕๕๔.....…..……….......…………............................................. 
เรื่อง….........มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่..๔./.๒๕๕๔………………………………………………....………..................................... 
 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ตามทีส่ภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔  เมื่อวันพุธที่  ๒๕ 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ได้มีมติส าคัญต่างๆ ดังนี้ 
 

  ๑.  มีมติอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ดังนี้ 
    (๑.๑)  อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาคปกติ  

ภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
    (๑.๒)  อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประเภท  ภาค กศ.บป.   

ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
    (๑.๓)  อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา   

๒๕๕๓  (เพ่ิมเติม) 
    (๑.๔)  อนุมัติให้ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  

๒๕๕๓  (เพ่ิมเติม) 
๒.  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี (เพ่ิมเติม) 
๔.  อนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครั้งที่ ๔ (เพ่ิมเติม)  ได้แก่  โครงการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษา จ านวน  ๙๙๗,๔๙๒  โครงการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
ก าแพงเพชร  จ านวน  ๖๖,๐๐๐  บาท  และรายจ่ายประจ า (ซ่อมแซมยานพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก ยานพาหนะ,            
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)  จ านวน  ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท   รวมทั้งสิ้น  ๓,๔๖๓,๔๙๒  บาท   

๕.  ให้ความเห็นชอบ อัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

๖.  ให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ประจ าปี ๒๕๕๓ – ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๗.  ให้ความเห็นชอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 
๘.  ให้ความเห็นชอบ รายงานสรุปผลการจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย   

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 

- ๒ - 
 

๙.  ให้ความเห็นชอบ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แก้ไขในหมวดคณะกรรมการ           
ใน (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ  เปลี่ยนเป็น  ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแทน 



๑๐. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

๑๑. ให้ความเห็นชอบ  แผนการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันและภายนอก 
สถาบัน  

๑๒. ให้ความเห็นชอบ แนวทางด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนการจัดการศึกษาของอ าเภอแม่สอด  
และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 

๑๓.  ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๔.  ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปี ๒๕๕๒ –  
๒๕๕๕ 

๑๕.  ให้ความเห็นชอบ แผนด้านการวิจัย  ประจ าปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
๑๖.  ให้ความเห็นชอบ การขอใช้ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

ในภาพรวม เพื่อน าไปรายงานผลการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย 
๑๗. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลของตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  การปฏิบัติตามบทบาท 

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
    ๑.  นายวีระศักดิ์  ปี่บัว    ประธานกรรมการ 
    ๒.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล  รองประธานกรรมการ 
    ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวัฒนา  สุกกระ  กรรมการ 
    ๔.  รองศาสตราจารย์ธวัช  วรีะศิริวัฒน์  กรรมการ 
    ๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ กรรมการ 
    ๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธีระ  ภักดี   กรรมการ 
    ๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  กรรมการ 
    ๘.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๘. ให้ความเห็นชอบ ประเด็น การปฏิบัติงาน และเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๓   
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

๑๙.  ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร และแผนการเรียนการสอน 

๒๐.  ให้ความเห็นชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  การเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๔   

- ๓ - 
 

๒๑.  ให้ความเห็นชอบ ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  ของคณะครุศาสตร์ 
๒๒.  ให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณี และเครื่องประดับ 

  ๒๓.  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
จ านวน  ๙ หลักสูตร  หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน  ๘  หลักสูตร   และ หลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ๕  หลักสูตร  และให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือด าเนินการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือให้มีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

๑.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล    ประธาน 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
๓.  คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 



๔.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
๕.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
๖.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
๗.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๘.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๙.  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและ 
        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา มอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 

มติข้อ ๑  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ 
มติข้อ ๒  แจ้งส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มติข้อ ๓  แจ้งส านักงานอธิการบดี 
มติข้อ ๔  มอบกองนโยบายและแผนด าเนินการ 
มติข้อ ๕ – ๑๙  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และส านักประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการ  
มติข้อ ๒๐  แจ้งงานการเงิน และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ 
มติข้อ ๒๑  แจ้งคณะครุศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ 
มติข้อ ๒๒ – ๒๓  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน) 
                        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


