
• รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

  จั แกว ามหาวิทยาลัย 

ักก ามหาวิทยาลัย 

ลัย

กลุ

าลัย 

 

งษ  

กคณาจารยประจํา 

วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๒ 
วันพธุที่  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร   

-------------------------------- 
 

ก.  รายนามกรรมการที่เขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม นทร      นายกสภ

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  ร าร   กรรมการสภ

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

•   ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยา

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

๑๐. นายสมจติร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทย

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

๑๕. นางมะลิวัลย  รอดกําเหนิด    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๖. รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจา

• ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย
  
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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 ๓. นายสุชาติ  จงึกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔. นายสุชาติ   ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางปรียานุช  พรหมภาสิต    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว
 

    ประจําฝายเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองคประชุมแลว  จึง

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 -  ไมม ี

ระเบียบวาร

 
 

ะท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒ 
ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที ่๕ / ๒๕๕๒ เมื่อวนัพุธที่ ๒

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  นัน้

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุมมีจํานวน  ๑๘  หนา  ตาม

รายละเอียดในเอกสารประก

๔  

  ฝาย

อบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี ้ จงึนาํเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ับรองรายงานการประช
 

ติที่ปร

ร มุ 

ม ะชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี้  

 ๑.  เพิ่มเติมขอความ หนา ๔ ในตารางลําดับที่  ๕  การดําเนินงาน “สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบยีนไดจัดทําประกาศรับสมัครนกัศึกษาแลว” 

 ๒.  แกไ ที่ ๒  เปน  ขตัวเลขหนา ๑๐ หวัขอ ๕.๓  ความเปนมา  บรรทัด

“ตามคําส่ังสภามหาวทิยาลัยที่ ๐๑๐ / ๒๕๕๒๐” 

 ๓.  แกไ  เปน   ขคําในหนา ๑๓ หัวขอ  ๕.๕  แนวปฏิบัติขอ ๑. ๑) 

๑) ในการติดตาม........หรือบุคคลที่เกี่ยวของ....” 

 ๔.  แกไขตัวเลขในหนา ๑๓ หัวขอ  ๕.๕  แนวปฏิบัติขอ ๑. วรรคสอง   

จาก “ใหหลักเกณฑตามที่กาํหนดในขอ (๒) และ (๓) .....”   

เปน  “ใหหลักเกณฑตามที่กาํหนดในขอ  ๒) และ  ๓) .....”   

   ๕.  เพิม่เติมขอความในหนา  ๑๗   จากเดิม ปงบประมาณ ๒๕๕๒ เปน  

ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒ ทุกจุด 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๕ / ๒๕๕๒  
ะเบียบร วาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 

 ๓.๑  รายงานสภาพงบประมาณเงนิคงคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ส้ินสุด ณ วนัที ่ ๑๕  

.๒๕๕๒  

ัดนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันาไดสรุปขอมูลดังกลาว

ลว  จงึนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยทราบ ดังนี ้

 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที ่ ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ

มอบหมายใหรองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา รายงานสภาพ

งบประมาณเงนิคงคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒   ใหสภามหาวทิยาลัยทราบเพื่อเปนขอมูลสําคัญใน

การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยนั้น  บ

แ

รายงานสภาพง  พ.ศ. ๒๕๕๒ บประมาณเงินคงคลัง  ประจําปงบประมาณ
สิ้นสุด วันที่  ๑ ๒๕๕๒   ณ  ๕  กรกฎาคม  

ประเภทเงิน ยอดคงเหลือ งบป งปม.รายจายท่ี 

จัดสรรแลว         

งปม.รายรับ       

คางจายคงเหลือ   

 

ท่ีคาดวาจะไดรับ   

๖ ก.ค. – ๓๐๑  

ก.ย. ๒๕๕๒ 

รวม เงินคงคลัง     

ท่ีคาดวาจะม ี       

ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๒ 

บํารุง

การศึกษา 

๔๗,๐๔๘,๕๓๒.๘๔ 

เงินกันป ๔๗ 

๒๙,๒งบป ๕๒  ๒๐,๕๒๒.๘๙ ๖,๙๕๖,๘๖๕.๐๐ ๒๔,๖๘๗,๙๒๐.๙๔ 

เงินกันป ๕๑ ๙๖,๙๕๔.๐๑ 

ยกเลิก 

รวมเงินบํารุงการศึกษา ๒๙,๓๑๗,๔๗๖.๙๐   

กศ.บป. ๕๙,๕๗๗,๙๙๕.๔๙ 

เงินกันป ๕๑ 

๓๖งบป ๕๒ ,๕๕๕,๔๐๒.๑๘ ๑,๐๒๘,๒๙๕.๐๐ ๒๓,๗๖๙,๕๒๕.๓๐ 

๒๘๑,๓๖๓.๐๑ 

รวมเงิน กศ.บป. ๓๖,๘๓๖,๗๖๕.๑๙   

บัณฑิตศึกษา ๒๐,๙๙๐,๐๒๐.๗๕ 

เงินกันป ๕๑ 

๕,๕งบป ๕๒ ๑๖,๕๘๖.๔๘ ๓,๒๖๕,๕๖๐.๐๐ ๑๘,๗๒๔,๔๘๔.๒๗ 

๑๔,๕๑๐.๐๐ 

รวมเงินบัณฑิตศึกษา ๕,๕๓๑,๐๙๖.๔๘   

 รวมทั้งสิ้น ๑๒๗,๖๑๖,๕๔๙.๐๘ ๗๑,๖๘๕,๓๓๘.๕๗ ๑๑,๒๕๐๗๒๐.๐๐ ๖๗,๑๘๑.๙๓๐.๕๑ 

 
สรุป   งบประมาณคงคลัง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ณ  วนัที่ ๑๕ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  

ากับ  ๕๕,๙๓๑,๒๑๐.๕๓ บาท 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เท
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รา นิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒  ยงานผลการดําเน
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๕ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัพุธที่ ๒๔  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๒  

ิตางๆ  ไปแลว ยัฯ จึงขอนําเสนอผลการด ทิย

เร ี่ 

และมีมต นัน้  มหาวิทยาล ําเนนิงานตามมติสภามหาว าลัย  ดังนี้  

ื่องท มติที่ประชุม 

มีมติคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปน

การดําเนินงาน 

มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ

ใหคณะกรรมการสงเสริมกจิการ

ผูรับผิดชอบ 

๑ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจง

มหา

 

าลัยราชภัฏ

กําแพ

ายเลขานุการ 

คณะกรรมการ 

ฝ

 

 

 
 

 

วิทยาลัยทุกทานทราบแลว      

โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยกําหนดประชุมคร้ังแรก

ในวนัอังคารที ่๒๑ กรกฎาคม        

พ.ศ.๒๕๕๒ ณ มหาวทิย

งเพชร   แมสอด   

มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมก

ประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร แลว ตามคําส่ังสภา

ประธานฯ

เลขานุการ

๒ 

ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหความเหน็ชอบแตงต้ังคณะกรรมการ

 

 

าร ายเลขานุการ 

 

มหาวิทยาลัยที่ ๐๒๑ / ๒๕๕๒   

      ดําเนินการแกไขระเบียบ    ตาม

มติที่ประชุม   และนําเสนอระเบียบฯ

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  

ฝ

๓ 

ึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.  

ี

าร

ละวิจัย 

ใหความเหน็ชอบระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายเงนิ

ในการจัดการศ

รองอธิการบด

ฝายวิชาก

แ

ศ. ๒๕๕๒ 

ใหความเหน็ชอบหลักเกณฑ การ

ตรวจสอบ และประเมินผลง

เพื่อประกาศใชและถือปฏิบัติตอไป

    คณะกรรมการฯ ไดดําเนนิการ

แกไขหลักเกณฑฯ ตามมติที่ปร

และไดจัดสงหลักเกณฑพรอม

กําหนดการใหกับอธิการบดีและ

หนวยงานระดับคณะแลว  โดย

กําหนดติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานประจําป ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๑ ในระหวางวันที่  

 

๔ ติดตาม 

านของ

มหาวิทยาลัยและผูบริหาร 

ะชุม 

๒๕ – ๓๑  

การ

ติดตามฯ 

เลขานุการ

คณะกรรม

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ นี ้
 

เร ี่ อบ ื่องท มติที่ประชุม 

มอบหมายใหคณะกรรมการติด

ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และผูบริหาร กําหนดแนวทา

การประเมนิตนเองตาม

การดําเนินงาน 

คณะกรรมการฯ ไดประชุมจดัทํา

แนวทางการประเมินแลว เมือ่ว

ผูรับผิดช

เลขานุการ

คณะกรรม

๕ ตาม

ง

หนาที่และบทบาท

ขอ

ันที่ 

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 

การ

ติดตามฯ 

งสภามหาวิทยาลัย 

ใหความเหน็ชอบแผนรับนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขา

วิชาชพีครู  

๖ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒

(เพ

ระกาศรับสมัคร

นักศึกษาแลว 

-คณะครุศาสตรดําเนนิการป  

ิ่มเติม) 

ใหความเหน็ชอบแผนพัฒนาบุคลาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๗ ร

กําแพงเพชร พ.ศ. 

๒๕

ดแผนฯ ลงสูหนวยงานระดับ

คณ

-รองฯวิชาการ 

อยูระหวางการเตรียมการเพือ่

ถายทอ

-

๕๒ – ๒๕๕๕   

ใหความเหน็ชอบรายงานผลการปฏิบัต

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําป

ะ 

จัดสงรายงานฯ ไปยังสํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รองฯบริหาร 

๘ ิ

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รอบ ๖ 

เด

เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานแลว 

าย

และแผน 

- 

ือน  

อนุมัติงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕

(คร้ังที่ ๔) เพื่อสนับสนนุโครงการบริหาร

จัดการโรงเรียนอนุบาลราชภ

กองนโยบ

๙ ๒ 

ัฏกําแพงเพชร  

ํานวน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  

 

เนนิการตาม

โครงการที่ไดเสนอแลว 

บาย

นุบาลราชภัฏ 

 

กองนโยบายและแผนไดแจง

หนวยงานที่เกีย่วของดํา

-  กองนโย

และแผน 

-  โรงเรียน

จ อ

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เรื่อง การกําหนดอัตราคาใชจายในการจดั
าคพิเศษ  พ.ศ.๒๕๕๒   

๔.๒  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภ
  ความเปนมา  
  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่๕  / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๒๔  

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๒  ใหความเห็นชอบระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  วาดวยการรับจายในการจดั

การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๒  ไปแลวนั้น  อนึ่ง  ตามความในขอ ๑๒(๑) กําหนดให

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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ดังนัน้ เพื่อใหการจัดการระดับมหาบัณฑติ ภาคพิเศษ  เปนไปดวยความเรียบรอยอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติ  มหาวทิยาลัยฯ  จงึขอนําเสนอ รางประกาศกําหนดอัตรา

คาใชจายในการจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  รายละเอียดตามรางประกาศ

แนบทายระเบียบวาระนี้ จึงนําเสนอที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของประกาศ  และเพื่อใหการปฏิบัติตาม

ประกาศมีความชัดเจนและถกูตองมากยิง่ข้ึน  จึงมีมติใหแกไขขอความ ดังนี ้

๑.  ใหตัดหัวขอ “ก. คาใชจายที่เปนคาตอบแทน , หวัขอ ข. คาใชจายที่เปนคาใชสอย 

และ  หัวขอ ค. คาใชจายอ่ืนๆ”  ออก   

๒.  ในขอ ๑.  คาตอบแทนการสอน  แกไขขอความ จาก “อาจารยประจําภายนอก

มหาวิทยาลัย”  เปน  “อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัย” 

๓.  ในขอ ๑.  คาตอบแทนการสอน  เปล่ียนจาก “จายคาบละ ๖๐๐ บาท”  เปน “จาย 

๖๐๐  บาทตอ ๑ คาบ ๆ ละไมนอยกวา ๕๐ นาท”ี  

๔.  ความตามหัวขอ ข. ใหรวม ขอ ๓.  และ  ขอ ๔ เขาดวยกัน   โดยใหใชขอความ  

“คาพาหนะเดินทางและคาเชาทีพ่ักใหเบิกจายตามระเบียบราชการ” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา  ระดับอนุปรญิญา และปริญญา
ตรี ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๓  ปการศึกษา  ๒๕๕๑  

(๒) การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับอนุปริญญา และ ปรญิญา
ตรี ประเภท ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๑  

(๓) การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ภาคเรียนที่  ๓ ปการศกึษา  ๒๕๕๑  
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผูสําเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ   ประเภท กศ.บป.  และระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี ้มหาวทิยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  

ซึ่งผลเปนที่ถกูตองแลว  จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพือ่พิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้) 
 

๑. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งส้ิน  ๑๓  คน ประกอบดวย 

๑.๑  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๔ คน 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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๑.๒  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๗ คน 

๑.๓  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๒ คน 

๒.  ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป. รวมทัง้ส้ิน  ๕ คน ประกอบดวย 

๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๔ คน 

๒.๒  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ จํานวน  ๑ คน 

๓.  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาวิชาชีพครู  จํานวน  ๑  คน 
 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ   ภาคเรียนที่  ๓   

ปการศึกษา  ๒๕๕๑  
  

  มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ 

 
๕.๒  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) 

  คําแถลงประกอบการพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) 

ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในการประชุมคร้ังที ่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที ่ ๒๔  

กันยายน ๒๕๕๑ , คร้ังที่ ๑๑ / ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ , คร้ังที่ ๑ / ๒๕๕๒ เมื่อวันที่  

๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  , คร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่ ๒๕  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒  และคร้ังที่ ๕ / ๒๕๕๒ 

เมื่อวันที ่ ๒๔  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๒  ไดอนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  

จํานวน ๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔  บาท จําแนกเปนเงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง จาํนวน  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท  และ

งบประมาณรายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน  ๗๐,๖๖๒,๘๔๐  บาท (คิดเปนรอย

ละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ) 

บัดนี้มหาวทิยาลัย  มีความประสงคจะจัดทํางบประมาณรายจายเพิม่เติมคร้ังที ่๕  เพื่อ

สนับสนนุการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งเปนงบประมาณรายรับเพิ่มเติม มหาวทิยาลัยจึงขอ

เสนอนโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายเงนินอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เพิม่เติมคร้ัง

ที่  ๕)  ตอสภามหาวิทยาลัย  ดังตอไปนี ้

๑.  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจายงบประมาณเงนิรายไดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๕) รวมทัง้ส้ิน  ๑,๘๕๘,๑๖๐  บาท  โดยมีโครงการตางๆ ดังนี ้

๑.๑)  คาใชจายประจํา ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๔๗๘,๔๔๐ บาท 

๑.๒)  โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑.๓)  โครงการสนับสนนุกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ  จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

๑.๔)  โครงการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๓๖๓,๔๔๐  บาท 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
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๑.๕)  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  จํานวน  ๑,๐๐๑,๒๘๐  บาท  

 
  ๒. ฐานะการคลัง 

๒.๑)  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๑)  จํานวน  ๑๑๗,๑๓๓,๑๕๔.๓๖  บาท 

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๕๐,๐๔๓,๙๖๐.๙๗  บาท 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๔๘,๗๖๒,๔๑๐.๘๑  บาท 

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๑๘,๓๒๖,๗๘๒.๕๘  บาท 
  ๓. การประมาณการรายรบั 
  ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๑ – กันยายน  ๒๕๕๒  คาดวา

มหาวิทยาลัยมีรายไดทั้งส้ิน  ๙๑,๑๓๐,๗๔๐  บาท  จําแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.   จํานวน    ๓๘,๙๖๔,๗๐๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๓๖,๓๓๐,๙๐๐  บาท  

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๕,๘๓๕,๑๔๐  บาท 

 ๓.๓.๑)  ประมาณการรายรับคร้ังแรก จํานวน ๑๓,๓๒๐,๕๔๐  บาท 

๓.๓.๒)  ประมาณการรายรับเพิ่มเติม จํานวน   ๒,๕๑๔,๖๐๐  บาท  
  ๔. การประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่  ๑  และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑ - ๔ จํานวน  ๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔  บาท 

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (คิด

เปนรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับ)  จํานวน ๗๐,๖๖๒,๘๔๐  บาท  

๔.๒)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๕  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๒)  

๔.๒.๑)  งบประมาณรายจายเงนิรายไดระหวางป  จาํนวน  ๑,๘๕๘,๑๖๐  บาท 

๔.๓)  รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๒  จํานวน   

๑๒๑,๘๓๗,๔๓๔ บาท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑)  จาํนวน  ๕๑,๑๗๔,๕๙๔ บาท 

๔.๓.๒) งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒+ขอ ๔.๒.๑)  

จํานวน  ๗๒,๕๒๑,๐๐๐  บาท 

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๒,๖๐๔,๙๕๑  บาท 

๔.๔.๑)  เงนิ บ.กศ. จํานวน  ๙,๑๘๕,๑๒๘  บาท 

๔.๔.๒)  เงิน กศ.บป. จํานวน ๒,๓๗๕,๓๖๓  บาท 

๔.๔.๓)  เงินบณัฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๐๔๔,๔๖๐  บาท 

๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)จํานวน๕๓,๓๕๓,๖๐๙.๓๖ บาท   
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 -๙- 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  (เพิ่มเติม คร้ังที ่๕) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเลม) 
 

ขอแกไขขอมูลตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ ดังนี ้

๑.  แผนปฏิบติังานตามเอกสาร  หนา  ๑๒  รายการที่  ๓  จัดหาวัสดุ จาก ๓ รายการ เปน  ๒  

รายการ 

๒.  รายละเอียดของงบประมาณ หนา ๑๓  หมวดรายจาย คาวัสดุ  จากเดิมมีรายการ “เกาอี้บุ

นวมสาํหรับประธาน ๒ ตัว เกาอ้ีบุนวม จํานวน ๑๐  ตัว และไมคลอย ๒ ชุด”  เปน  “เกาอี้บนุวม จาํนวน ๙  ตัว 

และไมคลอย ๒ ชุด” 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ (เพิ่มเติม          

คร้ังที่ ๕) ตามที่เสนอ 
 

๕.๓  การพิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณประจาํป  
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓ 

ความเปนมา 
  ดวยในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ซึง่จะเร่ิมในวนัที ่ ๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒  นี้   มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกําแพงเพชร  จําเปนตองเตรียมการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๕๓  เพื่อการบริหารจัดการและการดําเนินตามพนัธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งหนวยงานระดับคณะ 

และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ทัง้นี้ในการดําเนินการจัดทาํงบประมาณเงนิรายไดดังกลาว  จะตอง

เปนไปตามกรอบนโยบายทีผ่านการพิจารณาใหความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัย   

ดังนัน้  เพื่อใหการเตรียมการจัดทํางบประมาณเงนิเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๓  เปนไปไดดวยความเรียบรอย   มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอ  (ราง) นโยบายการจัดทาํงบประมาณเงนิ

นอกงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ  รวมทัง้ให

ขอเสนอแนะเพื่อนาํไปสูการปฏิบัติและเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป   ทั้งนี้  รางนโยบายดังกลาวไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว  โดยมีข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ ๓ ข้ันตอน ไดแก 

 ๑. ข้ันตอนการเตรียมการจัดทาํงบประมาณ 

๒. ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 

๓. ข้ันตอนอนมุัติงบประมาณ 

นโยบายและกรอบการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

มีดังนี ้
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 -๑๐- 

นโยบายการจัดทํางบประมาณ 
๑.  ทบทวนการดําเนินงานของหนวยงานและของมหาวทิยาลัยที่ไมตอบสนองตอนโยบายของ

สภามหาวทิยาลัยตามแผนกลยุทธมหาวทิยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติราชการอยางจริงจัง  โดย

เฉพาะงาน/โครงการ /กิจกรรมตาง ๆ  ที่มีลําดับความสําคัญลดลงหมดความจําเปนและสามารถประหยัด

คาใชจายได 

๒.  จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  (Strategic  Performance-Based  

Budgeting)โดย 

๒.๑  มุงเนนผลสําเร็จของผลผลิต  ผลลัพธ  ตามเปาหมายเชิงยทุธศาสตร 

๒.๒  เนนบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการงบประมาณของ หนวยงาน 

๒.๓  เนนระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จตามเปาหมายเชิงยทุธศาสตร

อยางตอเนื่อง 

๒.๔ เนนหลักการธรรมาภิบาล (ข้ันตอนชดัเจน  โปรงใส  ประโยชน  ประหยัด) 

๓. ใหทุกหนวยงานบริหารงบประมาณทัง้งบประมาณแผนดินและเงินรายไดใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลสูงสุด  โดยการจัดทาํแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.๒๕๕๓ 

๔.  ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

๕.  ใหสอดคลองและใหความสําคัญกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

๖.  ใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน           

ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๗.  ใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 

๘.  ใหทุกคณะและหนวยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล 

๙.  ใหทุกหนวยงานสงเสริมและสนับสนนุงานวิจยัและพฒันาใหไดมาตรฐาน และนาํไปสูการ

ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการวจิัยในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑๐.  ใหสอดคลองและสงเสริมการพัฒนาองคการตามคานิยมหลักของมหาวทิยาลัย 

สรางสรรคภูมิปญญา         พัฒนาทองถิน่ 

ดวยจิตบริการ                     เนนคุณภาพมาตรฐาน            

ทํางานแบบมสีวนรวม        บนฐานคุณธรรม 
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๑๑.  ใหสอดคลองกับเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนดานบริการวิชาการ ดานทาํนุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตามพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ และ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

๑๒.  ใหทุกหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานไดรับการพัฒนาตามสายงาน 

 

กรอบการจัดทํางบประมาณ  มีข้ันตอนการกําหนดกรอบดังนี ้

๑.  รายจายประจําข้ันตํ่าเบ้ืองตนของมหาวทิยาลัย 

๒.  รายจายตามภารกิจประจําของหนวยงาน 

๓.  รายจายตามความจําเปนเรงดวนที่ตองการตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัย 

๔.  รายจายตามยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 

๕.  รายจายตามภารกิจอ่ืน ๆ สําหรับการแกปญหา ที่ตองการตามนโยบายและความ

รวมมือระดับประเทศ  กระทรวง  สกอ.   จังหวัด และหนวยงานอ่ืน 

รายละเอียดประเด็นยทุธศาสตร  เปาประสงค  กลยทุธ  แนวทาง/มาตรการการจัดสรร

งบประมาณ และตัวช้ีวัด  ทีม่ีความเชื่อมโยงกันตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้ 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณา (ราง) นโยบายการจัดทํางบประมาณเงนินอกงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายละเอียด  โดยมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัยดังนี ้

๑.  ใหทบทวนคําสําคัญ(Keyword) ประเด็นยุทธศาสตร  ๓  จาก  “การพัฒนาคน 

ชุมชนทองถิ่นใหอยูดี มีสุข เขมแข็ง มีวฒันธรรม ศีลธรรมและพึ่งพาตนเองได”  เปน  “การพัฒนาคน ชุมชน

ทองถิน่ใหเขมแข็ง อยูดี มีสุข มีวัฒนธรรม ศีลธรรมและพ่ึงพาตนเองได” 

๒.  ตัวช้ีวัด กบั แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณ ไมแสดงถึงความเช่ือมโยง     

ควรจัดรูปแบบตารางในหนา  ๗ – ๑๗  ใหมใหเหน็ถงึความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ระหวาง ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

และ แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณ 

 
๕.๔  การพิจารณารายงานผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบติัราชการ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ 

รอบ ๙ เดือน 
ความเปนมา 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัย มมีติใหความเหน็ชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๕๒ ในการประชุมคร้ังที่ ๙ / ๒๕๕๑  เมื่อวนัที่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๑ ไปแลวนั้น  เพื่อเปนการ
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 -๑๒- 

 

  ประเด็นพิจารณา   พิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  รอบ  ๙  เดือน 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒  รอบ  ๙  เดือน ตามที่เสนอ  โดยมขีอเสนอแนะดังนี ้

 ๑.  ใหนิยามความหมาย N/A  ทัง้นี ้มหาวทิยาลัยควรทบทวนผลการดําเนนิงานของ

ตัวช้ีวัด ที่ มีผลงาน เปน N/A  ใหมีความสอดคลองกับระยะเวลาท่ีควรจะเปน  เนือ่งจากบางตัวชี้วัด ในรอบ ๙ เดือน

ควรจะมีผลงานปรากฏ 

๒.  ใหแกไขตัวชี้วัดที่  ๕๖  เนื่องจากขอความขาดหาย  

 
 ๕.๕  การพิจารณาปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวชี้วัดที่ ๓  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๓ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที ่๒๕  มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

ใหความเหน็ชอบ ตัวช้ีวัดที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทัง้วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของ

สถาบันอุดมศึกษา  โดยตามเกณฑการใหคะแนนตามตัวช้ีวัด  มหาวทิยาลัยจะตองนาํเสนอแผนปฏิบัติราชการ

ที่สะทอนเอกลักษณ ซึง่ประกอบดวย  ๔  ประเด็น  ไดแก  แผนการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม  แผนการใหบริการวชิาการและวิชาชีพแกสังคม  แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาประจําการ  และแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยทัง้ ๔ แผน

ดังกลาวไดระบุวา การดําเนนิการไดบรรลุความสําเร็จ  หมายถงึ  โครงการทั้งหมดทีก่ําหนดไวในแผนเกิดผล

สําเร็จตามเปาหมายของโครงการ  โดยพิจารณาความสําเร็จแตละโครงการใน ๓ มิติ  ไดแก 
 

กลุมเปาหมาย 
มิติการประเมิน ครู/อาจารย/นักวิชาการ 

/นิสิตนักศึกษา 
ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 

๑) ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๙๐ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

๒) ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๓) การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไมนอยกวารอยละ ๖๕ 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๓- 

ขอเท็จจรงิ 
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน (การประเมินตนเองดวย SAR Card)  

ปรากฏวา บางโครงการ ไมสามารถประเมินไดทัง้ ๓ มติิ  เชน โครงการจัดนิทรรศการ  การจัดการแสดง  หรือ

การเขารวมพธิีทางศาสนา  เปนตน  ทั้งนีจ้ากการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ เมื่อวนัที่ ๑๖  มถิุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จงัหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยไดชี้แจงปญหาดังกลาว ตอคณะกรรมการผูติดตามการประเมินผลฯ  และไดตอรองสําหรับบาง

โครงการที่ไมสามารถประเมิน ครบทั้ง ๓ มิติได  ซึ่งไดรับการชี้วา  ในการประเมินความสําเร็จนัน้ใหเปนไปตาม

สภาพของโครงการนั้นๆ  ทั้งนี้ หากตองการเปล่ียนแปลงแกไขการประเมินความสําเร็จดังกลาว จะตองผาน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  ดังนัน้เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายการปฏิบัติราชการ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

มหาวิทยาลัย จึงขอนําเสนอปรับปรุงแกไขรายละเอียด การประเมินผลความสําเร็จ จาํนวน ๓  แผน  ไดแก 
๑. แผนการอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม   
๒. แผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม    
๓. แผนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาํการ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ประเด็นพิจารณา พิจารณาการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวช้ีวัดที่ ๓  ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบการปรับปรุงแกไขรายละเอียด ตัวช้ีวัดที ่๓  ตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๒  ตามที่เสนอ  โดยมขีอเสนอแนะในภาพรวม  เพือ่ความสําเร็จตาม

เปาหมายของตัวช้ีวัดดังนี ้
 ๑.  เคร่ืองมือสําหรับการวัดการนาํความรูไปใช  สามารถทําไดหลายแนวทาง  ไมเฉพาะ

เพียงแตการใชแบบสอบถามหรือแบบสํารวจเทานัน้  เชน  การใชวิธีการสังเกต  การสอบถามจากผูบังคับบัญชา  

หรือช้ินงานที่เกิดข้ึน  เปนตน   
 ๒.  การกาํหนดวัตถุประสงคของโครงการ และ การวัดความสําเร็จของโครงการ  ควรมี

ความสอดคลองกัน  เชน  กจิกรรมสืบสาน  สืบศิลปวฒันธรรมถิน่ แผนดินพอ  มีวตัถุประสงคของโครงการ 

ประกอบดวย  ๑)  เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและตระหนกัคุณคาของวัฒนธรรมถิ่น  และ  ๒)  เพื่อใหนักศึกษา

นําความรูที่ไดจากการอบรมและจัดกิจกรรมไปประยกุตและปรับใชในชีวิตประจาํวนั  แต  การวดัความสําเร็จ  

วัดเพียงความพึงพอใจ  ซึ่งไมครอบคลุมวัตถุประสงคทัง้ขอ ๑ ที่ตองการใหเกิดความเขาใจ และ ขอ ๒ ที่ตองการให

สามารถนําไปประยุกตและปรับใชได  เปนตน   
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๔- 

ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตตอที่ประชุม  

เพิ่มเติมระเบยีบวาระที่  ๕.๖  เร่ือง  การพิจารณาใหความเหน็ชอบการเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ  และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 
ที่ประชุมอนุญาต 
 

๕.๖  การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรวทิยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ  และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยในการประชุม คร้ังที่ ๔ / ๒๕๕๒  เมื่อวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒  

ไดใหความเหน็ชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ  และ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  โดยมหาวทิยาลัยไดดําเนินการจัดสงหลักสูตร

ดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาํเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) 

รับทราบการพจิารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตร  ตามข้ันตอนแหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แลว 

อนึ่ง  สํานักมาตรฐานการอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพจิารณา

กล่ันกรองหลกัสูตรดังกลาวกอนนาํเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนศักยภาพ

อาจารยประจําหลักสูตรอีกคร้ังหนึง่  โดยรายละเอียดประเด็นอ่ืนเปนไปตามเกณฑฯ แลว  ดังนั้น คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จึงไดดําเนนิการทบทวนศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร ตามขอเสนอแนะของสํานักมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและนาํเสนอมหาวิทยาลัยแลว   

มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบการเปล่ียนแปลง

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ  และ 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดังนี ้

๑.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยีโลจิสติกสและการจัดการ     

อาจารยประจําหลักสูตร  ไดแก 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกลุ คุณวุฒิ / สาขาวชิา 

๑ นายศิขสิต  ไสยวัง วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

๒ นางสาวณัฐกานต  จนัทรเพญ็  M.Sc. (Logistics) 

บธ.บ. (การบัญชี) 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๕- 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกลุ คุณวุฒิ / สาขาวชิา 

๓ นายอโนทัย  กลาการขาย วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๔ นายสมศักด์ิ  สมบูรณธรรม บธ.ม. (การจดัการโลจิสติกส) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

๕ นายฉัตรชัย  งาหอม คอ.ม. (ไฟฟา) 

อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส โทรคมนาคม) 
 

 

  ๒.  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

อาจารยประจําหลักสูตร  ไดแก 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกลุ คุณวุฒิ / สาขาวชิา 

๑ นายธีรวุฒ ิ วทิยาวงศกุล คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร) 

คอ.บ. (สถาปตบกรรมภายใน) 

๒ นางสาวปรียานุช  แยมชมชืน่ คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร) 

คอ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน) 

๓ นางสาวอมรรัตน  บุญสวาง คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงกราฟฟก) 

คอ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) 

๔ นายจเร  เจริญผล คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงกราฟฟก) 

คอ.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ) 

๕ นายวิชัย  แสงเมือง คอ.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสากรรม แขนงเฟอรนิเจอร) 

ศ.บ. (ศิลปะ) 

 
ประเด็นพิจารณา  พิจารณาใหความเหน็ชอบการเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยประจํา

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจสิติกสและการจัดการ  และ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

มติที่ประชุม ใหความเหน็ชอบตามที่เสนอ  ทัง้นี้ใหตรวจสอบมหาวทิยาลัยที่สําเร็จการศึกษา

ดวยวา  เปนสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองแลวหรือไม  และตรวจสอบ   

ชื่อสถาบันการศึกษา สําหรับการเล่ือนสถานะจากสถาบันเปนมหาวทิยาลัย ใหสอดคลองกับปทีสํ่าเร็จการศึกษา 
 
 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 -๑๖- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดประชุมหารือในวาระแรก  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑  

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ผานมา  มีสาระสําคัญจากการประชุม สรุปไดดังนี ้

 ๑. การหากลยทุธเพิ่มจาํนวนนกัศึกษาและ การเผชิญกับภาวะคุกคามจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

๒. แนวทางการหาแหลงทนุเพื่อสนับสนนุทุนการศึกษาแกนกัศึกษายากจน และนักศึกษาทีม่ ี

ผลการเรียนดีหรือกิจกรรมเดน 

๓. การสํารวจความตองการบณัฑิตของตลาดแรงงาน  

ทั้งนี้รายละเอียดการดําเนินงานในแตละประเด็นจะนําเสนอสภามหาวทิยาลัยทราบในโอกาสตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ให

ขอเสนอแนะ  เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการกํากบัดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย  

ซึ่งเปนตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  และการประเมินคุณภาพภายใน  ซึง่มีประเด็นจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม  และ  ประเด็นการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย ๗ วนักอน

การประชุม  จงึขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
๘.๑  กาํหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที ่ ๗ / ๒๕๕๒  ในวนัพธุที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  หองประชุมสักทอง  สํานักงานอธกิารบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

๘.๒  ใหเพิ่มเติมระเบียบวาระ เร่ืองจากสภาคณาจารยและขาราชการ เปนระเบียบวาระที่ ๗  เพือ่ให

สภามหาวทิยาลัยไดรับทราบการดําเนินงาน และขอคิดเห็นจากคณาจารยและขาราชการ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                    (

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๖ / ๒๕๕๒  วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะวัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 


	ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒  เมื่อวันพุธที่ ๒๔  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  และมีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
	ที่ประชุมรับทราบ
	เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
	และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ   ประเภท กศ.บป.  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว  จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้)
	ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา  
	และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   ภาคเรียนที่  ๓  
	ปีการศึกษา  ๒๕๕๑ 

