
 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๒  พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๑๔.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมจอมพล  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ 

อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 

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

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว     นายกสภามหาวิทยาลยั 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคณุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๔.  นายประเสริฐ   ตนัสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๕.  นายสชุาติ  จงึกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๖.  นายวีระศกัดิ์   ป่ีบวั     กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๗.  รองศาสตราจารย์สกุญัญา  โฆวิไลกลู  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ  
  ๘.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพฒันากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๙.  นายสชุาติ  ตรีรัตน์วฒันา    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
๑๐.  นายอนสุสรณ์  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
๑๑.  นายสมจิตร  ลิม้ลือชา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุฒันา  สกุกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร
  
๑๓. รองศาสตราจารย์ธวชั  วีระศิริวฒัน์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้บริหาร 
๑๕.  รองศาสตราจารย์ระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖.  รองศาสตราจารย์สมชยั  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์
ประจ า 
๑๗.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์
ประจ า 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๔- 

๑๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารย์
ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจนัทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวนั   เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑.  พลอากาศเอกเสริมยทุธ  บญุศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ
  
  ๒.  รองศาสตราจารย์สมบตัิ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
  ๓.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธ์ิแก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ 
       
ค.  รายนามผู้ปฏบัิตหิน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางเพญ็นภา  ศรีทบัทิม     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว     ประจ าฝ่ายเลขานกุาร 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

ประธานท่ีประชมุตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลยัครบองค์ประชมุแล้ว  จงึกล่าว
เปิดการประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  ไม่มี 
   
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ ๑๐ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๓  เม่ือวนัพธุท่ี  
๒๗  ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุสกัทอง  ชัน้ ๒  อาคารส านกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  นัน้ ฝ่ายเลขานกุารได้จดัท ารายงานการประชมุเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายงานการประชมุ  มีจ านวน  ๑๖  หน้า   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุแนบท้ายระเบียบ
วาระนี ้    
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๕- 

จงึน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือโปรดพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 
 

มตทิี่ประชุม    ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ี ๑๐ / ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 
  -   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวิทยาลัย ครัง้ที่ ๑๐/ ๒๕๕๓  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยั ในการประชมุครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี  ๒๗  ตลุาคม พ.ศ.   ๒๕๕๓    

และมีมติต่างๆ  ไปแล้วนัน้  มหาวิทยาลยัฯ จงึขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยั  
ดงันี ้ 
 
 

เร่ือง
ที่ 

มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิทยาการจดัการ  เพ่ือด าเนินการสรร
หาบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้เป็น
คณบด ี

        คณะกรรมการสรรหาคณบดี
ได้ด าเนินการตามข้อบงัคบั และได้
รายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณบดี
คณะวิทยาการจดัการ  ซึง่จะได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลยั
พจิารณาในระเบียบ 
วาระท่ี ๕.๒  ต่อไป 

คณะกรรมการ
สรหาคณบดี 

๒       ให้ความเห็นชอบแต่งตัง้
คณะกรรมการประจ าส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

งานเลขานกุาร  น าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลยัฯ  ลงนาม
ค าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ท่ี ๐๑๓  /๒๕๕๓  ลง

งาน
เลขานกุาร 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๖- 

วนัท่ี  ๒๗  ตลุาคม  ๒๕๕๓  และ
แจ้งส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทราบแล้ว 

๓       อนมุตัิกรอบของต าแหน่งอนัดบั
เงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวน
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา สายสนบัสนนุ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖   

     งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ       
ใช้เป็นข้อมลูส าหรับข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สาย
สนบัสนนุ     ในการด าเนินการ
เล่ือนต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่ง
สงูขึน้ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

๔         อนมุตัิแต่งตัง้  นายภาณพุงศ์  
สืบศิริ  ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน (นกัวิเคราะห์
นโยบายและแผน ๘)  ส าหรับนางมะลิ
วลัย์  รอดก าเนิด  แต่งตัง้ให้รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๗)  
จนกว่าจะผ่านการอบรมหลกัสตูร
ผู้บริหารระดบัสงูท่ี ก.พ.อ. รับรอง  

งานการเจ้าหน้าท่ีและนิติการ    
ด าเนินการจดัท าค าสัง่แต่งตัง้ 
ต่อไป 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

 
 
 
 
 

เร่ือง
ที่ 

มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๕           ให้ความเห็นชอบแนวนโยบาย
ด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

     ส านกัประกนัคณุภาพ
การศกึษาได้แจ้งทกุหน่วยงาน 
และเผยแพร่แนวนโยบาย

ส านกัประกนั
คณุภาพ
การศกึษา 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๗- 

ด าเนินการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัก าแพงเพชร  ต่อสาธารณชน
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านกัประกนั
คณุภาพการศกึษา 

๖           ให้ความเห็นชอบแผนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๒   
ระดบัมหาวิทยาลยั 

ส านกัประกนัคณุภาพ
การศกึษาได้เผยแพร่แผนการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะฯ          ต่อ
สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 
และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

ส านกัประกนั
คณุภาพ
การศกึษา 

๗           อนมุตัิจ านวนต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านกัประกนัคณุภาพ
การศกึษาเพิม่เติม ๑ ต าแหน่ง  โดยให้
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ  ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมาย  ว่าด้วยเงินเดือน และเงิน
ประจ าต าแหน่งจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

ส านกัประกนัคณุภาพ ได้
น าเสนอมหาวิทยาลยัให้พจิารณา
แต่งตัง้  อาจารย์ฉตัรชนก  จรัส
วิญญ ู         เป็นรองผู้อ านวยการ
ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 
(งานพฒันาระบบบริหารและงาน 
ก.พ.ร.)  ตามค าสัง่มหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร       ท่ี ๑๒๘๗/
๒๕๕๓  ลงวนัท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  
๒๕๕๓ แล้ว 

งานการ
เจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ 

๘           ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ระบบ
กลไกการจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสตูร 

จดัท าประกาศมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร  เร่ือง ระบบ
และกลไกการจดัท ารายละเอียดของ
หลกัสตูร  เสนอนายกสภาลงนาม  
และแจ้งให้ทกุคณะทราบเพ่ือเป็น

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๘- 

แนวปฏิบตัิในการด าเนินงาน 
 

เร่ือง
ที่ 

มตทิี่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๙      ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓   
รอบ ๑๒ เดือน 

     กองนโยบายและแผน  ได้
น าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓  รอบ ๑๒ เดือน  ไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการแล้ว 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

๔.๒  ผลการพจิารณาปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้รักษาราชการแทน ครบ 

หน่ึงร้อยแปดสิบวัน ตามที่บัญญัตใินมาตรา ๓๒  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ความเป็นมา 
ด้วย  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้มีหนงัสือ ท่ี นร.๐๙๐๑/๑๑๑๖  ลงวนัท่ี  ๒๙  

ตลุาคม  ๒๕๕๓  แจ้งผลการพจิารณาปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนครบหนึง่
ร้อยแปดสิบวนั  ตามท่ีบญัญตัิในมาตรา ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 
๒๕๔๗     ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางได้ขอหารือไปยงัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึง่มีประเด็น
ว่า  ผู้ รักษาราชการแทนในต าแหน่งอธิการบดีคนหนึง่สามารถด ารงต าแหน่งได้เพียงเท่าท่ีกฎหมายก าหนด
ระยะเวลาไว้  เพ่ือสภามหาวิทยาลยัจะได้ด าเนินการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีต่อไปโดยเร็ว  ดงันัน้  
เม่ือสภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีครบหนึง่ร้อยแปดสิบวนัแล้ว  จะแต่งตัง้ให้
ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิม เป็นผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีซ า้อีกวาระหนึง่ไม่ได้  เพราะไม่
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของบทบญัญตัิดงักล่าว  ซึง่เป็นประเด็นท่ีมีความผกูพนัสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็น
ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัค าวินิจฉยัดงักล่าว   โดยมีละเอียดตามเอกสารบนัทกึ



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๙- 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เร่ือง  การแต่งตัง้ผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีท่ีผู้ รักษา
ราชการแทนอธิการบดีท่ีสภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้ด ารงต าแหน่งมาครบหนึง่ร้อยแปดสิบวนัตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  แนบท้ายระเบียบวาระนี ้

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 

 

 

 

 ๔.๓  ผลการประเมินการปฏบิัตริาชการตาม   ค ารับรองการปฏบิัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  และแจ้งผลการจัดสรรเงนิรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้จดัส่งรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค า

รับรองการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Self – Assessment Report)  รอบ ๑๒ 
เดือน  ให้กบัส านกังาน ก.พ.ร. ไปแล้วนัน้  ส านกังาน ก.พ.ร.  ได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูคะแนน
ผลการประเมิน  การปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
แล้ว  จงึขอส่งผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และแจ้งผลการจดัสรรเงินรางวลัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  มายงัมหาวิทยาลยัราช
ภฏัก าแพงเพชร  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี ้
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
 ๔.๔  การพจิารณาแบบประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ความเป็นมา  
ตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรได้ลงนามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  กบัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ไปแล้วนัน้  โดยมีตวัชีว้ดัท่ี ๑๒.๑  
ระดบัคณุภาพของการก ากบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษาตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลยั ซึง่



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๐- 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผล  จ านวน  ๕  ประเด็น  ซึง่
ในประเด็นท่ี   ๕  ก าหนด ดงันี ้

“ประเดน็ที่ ๕  สภามหาวิทยาลยัก าหนดให้มีระบบการประเมินตนเองตามหน้าท่ี
และบทบาทของสภามหาวิทยาลยั และด าเนินการตามระบบนัน้ โดยอาจใช้ผลจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีของสภา
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้” 

 

สภามหาวิทยาลยัในการประชมุ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลยัและผู้บริหาร  ด าเนินการ ก าหนดแนวทางการประเมินตนเองตามหน้าท่ีและ
บทบาทของสภามหาวิทยาลยั  โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลงานมหาวิทยาลยัและ
ผู้บริหาร  ได้จดัท าเกณฑ์การประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาทของสภามหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  น าเสนอสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ ในการ
ประชมุ ครัง้ท่ี ๕/๒๕๕๓       เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๓   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั  ได้ด าเนินการ
จดัท าแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัฯ  เรียบร้อยแล้ว  จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
รับทราบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัฯ ดงักล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชมุ(เอกสารแยกเล่ม) 
 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองน าเสนอเพื่อพจิารณา 

๕.๑  (๑)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกต ิภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเตมิ) 
       (๒)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเตมิ) 

(๓)  การพจิารณาอนุมัตใิห้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  (เพิ่มเตมิ) 

 

ความเป็นมา  



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๑- 

เน่ืองจากในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศกึษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดบับณัฑิตศกึษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)   
ทัง้นี ้ มหาวิทยาลยัฯ   ได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศกึษา  ซึง่ผลเป็นท่ีถกูต้องแล้ว     
จงึน าเสนอสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพจิารณาอนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษาดงักล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชมุในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑. ระดบัปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทัง้สิน้   ๘๑  คน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  สาขาวิชาการศกึษา    จ านวน  ๑  คน 
 ๑.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร์   จ านวน  ๑  คน 
 ๑.๓  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน  ๒  คน 
 ๑.๔  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน  ๑๗  คน 
 ๑.๕  สาขาวิชานิติศาสตร์   จ านวน  ๑๔  คน 
 ๑.๖  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๔๖  คน  
๒. ระดบัปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทัง้สิน้  ๖  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร์   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๓  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๔  สาขาวิชานิติศาสตร์   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน    ๒  คน 
๓. ระดบับณัฑิตศกึษา   รวมทัง้สิน้  ๒๒  คน  ประกอบด้วย 
        ๓.๑  ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาบริหารการศกึษา  จ านวน  ๑๔  คน 
 ๓.๒  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการปกครองท้องถ่ิน จ านวน  ๘  คน 

 

ประเดน็พจิารณา  พจิารณาอนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ระดบัปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกติ  ภาค กศ.บป. และระดบับณัฑิตศกึษา  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศกึษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 

   
  มตทิี่ประชุม    อนมุตัิให้ปริญญาบตัรผู้ส าเร็จการศกึษา ตามท่ีเสนอ  
 
 ๕.๒  การพจิารณาเลือกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๒- 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะวิทยาการจดัการ  ตามค าสัง่สภามหาวิทยาลยั  ท่ี  ๐๑๐ / ๒๕๕๓  สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๗  ตลุาคม พ.ศ.
๒๕๕๓  นัน้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเพ่ือให้การได้มาซึง่บคุคลท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งคณบดี
คณะวิทยาการจดัการ  ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ตามกระบวนการและวิธีการแห่งข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ว่าด้วยคณุสมบตัิ  หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็น
คณบดี   พ.ศ.๒๕๔๗   แล้ว 

 

นายวีระศกัดิ์  ป่ีบวั ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร น าเสนอว่า  คณะกรรมการได้ด าเนินการตามพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ.๒๕๔๗  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ว่าด้วยคณุสมบตัิ  
หลกัเกณฑ์  และวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณบดี พ.ศ.๒๕๔๗  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  โดยเรียง
รายช่ือบคุคลผู้สมควรได้รับการสรรหาตามล าดบัตวัอกัษร ดงันี ้  

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อน ุ ธัชยะพงษ์ 
อนึง่บคุคลท่ีเป็นผู้สมควรได้รับการสรรหาดงักล่าวได้ตอบรับการทาบทาม  และ  แสดง

วิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาคณะ  ให้กบัคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการแล้ว 
ตามประกาศ เร่ืองการก าหนดแนวปฏิบตัิในการสรรหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณบดี  ถกูต้องตามข้อบงัคบั
ทกุประการ 
  พร้อมนี ้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจดัการ ได้เสนอเอกสารประวตัิ
วิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาคณะ และผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จดัการ  เพ่ือประกอบการพจิารณาเลือกต่อไป   
 

ประเดน็พจิารณา พจิารณาคดัเลือกบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณบดีคณะวิทยาการ
จดัการ   

 

  มตทิี่ประชุม   มีมติคดัเลือก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อน ุ ธชัยะพงษ์  เพ่ือแต่ตัง้เป็นคณบดี
คณะวิทยาการจดัการ  ทัง้นีต้ัง้แต่วนัท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๓- 

๕.๓   การพจิารณาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับ 

การจัดตัง้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก โดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบัน 
อุดมศึกษา 

 
ความเป็นมา 

  ตามท่ีจงัหวดัตากได้จดัท าโครงการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัซึ่งเดิมก าหนด
ช่ือว่า  “มหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”  โดยรูปแบบการจัดตัง้มหาวิทยาลัยจะเป็นการ
หลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีตาก ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ๒ 
สถาบนั  ได้แก่ 

๑. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
๒.  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด (ภายใต้การบริหารและการก ากับดูแลของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร)   
จังหวัดตากได้เสนอโครงการไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมา  

คณะกรรมการการอดุมศึกษาได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการ
จดัตัง้มหาวิทยาลยัโดยการหลอมรวม ยบุรวม และการยกเลิกสถาบนัอดุมศึกษา   เพ่ือจดัท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายท่ีครอบคลุมประเด็นแนวทางในการจดัตัง้มหาวิทยาลยัโดยการหลอมรวม ยุบรวม และการ
ยกเลิกสถาบนัอดุมศกึษา/วิทยาเขต/วิทยาเขตสารสนเทศ/ศนูย์การเรียนในภาพรวม โดยคณะอนกุรรมการ
ฯ ได้จดัประชุมและเข้าศึกษาพืน้ท่ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด  เม่ือวนัท่ี  ๒  กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓   

ในการด าเนินการเพ่ือหาข้อสรุปการจัดตัง้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก  มีการ
ประชมุคณะกรรมการชดุต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
  ครั้งที่  ๑   คณะอนุกรรมการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวม  ยุบรวม  และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา  ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษา
แต่งตัง้ขึน้  ได้ประชุมร่วมกับผู้ แทนของจังหวัดตาก ผู้ แทนจากอ าเภอแม่สอด ผู้ อ านวยการส านักงาน
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  เม่ือวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ ณ  ห้องประชุมศาลา
กลางจงัหวดัตาก  โดยในการประชมุครัง้นีส้ภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ได้มอบหมายให้กรรมการ
สภาสภามหาวิทยาลัย  ๒ท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและน าเสนอมติท่ี
ประชมุสภามหาวิทยาลยัต่อท่ีประชมุทราบ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๔- 

สาระส าคัญของการประชุมโดยสรุปครั้งที่  ๑  เป็นการเสนอแนวทางการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยของจังหวัดตากโดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา  ๒  แห่งได้แก่   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก  และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ท่ีประชุมมีกา ร
อภิปรายกนัอย่างกว้างขวาง  สรุปได้ว่า  ยงัไม่มีข้อยตุิ ในการหลอมรวมสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ ๒ แห่ง เพ่ือ
จดัตัง้เป็นมหาวิทยาลยัสมเด็จ    พระเจ้าตากสินมหาราช  หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ  คณะกรรมการท่ี
ร่วมประชุมส่วนหนึ่งได้มาศึกษาพืน้ท่ี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  ในวันท่ี  ๒  
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๑๗.๐๐  น. ประกอบด้วย  รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , คณะอนุกรรมการฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตัง้ ประกอบด้วย  ดร .
ถนอม  อินทรก าเนิด  รศ.ดร.พินิติ  ระตะนานุกุล  ภราดา ดร.บญัชา  แสงหิรัญ  ดร.มนสั  สุวรรณ  นาย
พงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์  นายมงักร  หริรักษ์ และผู้ แทนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 
ผู้แทนจากจงัหวดัตากได้แก่  นายอดุร  ตนัติสนุทร  , ผู้แทนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก   โดยมหาวิทยาลัยได้น าเสนอ ประวัติ ผลงานฯลฯ ของมหาวิทยาลัย  และตอบค าถามของ
คณะอนกุรรมการฯ   

คณะอนกุรรมการฯ  ได้แสดงความช่ืนชมท่ีมหาวิทยาลยัฯ  ได้จดัตัง้ขึน้จากความต้องการ
ของท้องถ่ิน  โดยการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน  ตัง้แต่การก่อตัง้  การก าหนดนโยบาย  การร่วมด าเนินการ  
การสนบัสนนุ  การแก้ปัญหา  ซึง่ถือว่าเป็นตวัอย่างท่ีดีของมหาวิทยาลยัเพราะมีความเก่ียวข้อง  ผกูพนักบั
ท้องถ่ิน  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กบัท้องถ่ิน  ให้โอกาสเยาวชนและประชาชนในท้องถ่ินได้ศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา  มีการเจริญเติบโตและพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ทัง้นี ้มีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มการขยาย
เครือข่ายกบัองค์กรภาคอตุสาหกรรม  สถานประกอบการ  ทัง้ระดบัชาติ  ระดบัภมูิภาคและระดบัท้องถ่ิน  
เพ่ือให้มหาวิทยาลยัสามารถพฒันาไปเป็นมหาวิทยาลัย  ท่ีรองรับการเจริญเติบโตของพืน้ท่ีท่ีจะพฒันา  
ไปเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน รวมทัง้มีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีความ
พร้อมทัง้นโยบายและปรัชญาในการจัดการศึกษาของตนเอง  ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมในการเป็น
มหาวิทยาลัย  ยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง  การไปรวมกับสถาบันอ่ืนจะลดทอนความสมบูรณ์ของ
มหาวิทยาลยั  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นด้วยท่ีจะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้  ระหว่างสถาบันฯ  
ในพืน้ท่ี 

 

  ครัง้ที่ ๒   คณะกรรมการประสานงานเพ่ือรวบรวมแนวคิดในการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่ง
ใหม่ของจังหวัดตาก  ท่ีแต่งตัง้โดยประกาศจังหวัดตาก  แต่งตัง้ ณ วันท่ี ๒๖  ตุลาคม ๒๕๕๓  คณะ
กรรมการฯ ได้จดัประชมุเม่ือวนัท่ี  ๒๗ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ณ ศาลากลางจงัหวดัตาก   



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๕- 

  สาระส าคัญของการประชุมโดยสรุปครัง้ที่ ๒  ท่ีประชมุอภิปรายว่าควรมีการหลอมรวม
ฯ  เพ่ือจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตากหรือไม่  โดยมี ๒ แนวคิดท่ียงัไม่สามารถตกลงกนั  ทัง้นี ้
ผู้แทนจงัหวดัตากได้น าเสนอผลการท าประชาพิจารณ์  เร่ืองการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการจดัการศึกษา
เพ่ือพฒันาท้องถ่ินของจงัหวดัตาก  ซึง่ได้ด าเนินการตัง้แต่วนัท่ี  ๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นเวลา  ๔  ปี
มาแล้ว  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน ๓๖๙  คนในเขตพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัตาก  และน าเสนอผล
การประชุมแสดงความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  โดยไม่มี
การศกึษาส ารวจความต้องการความคิดเห็นของประชาชนอ าเภอแม่สอด  และอ าเภอชายแดนฝ่ังตะวนัตก
ซึง่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจงัหวดัตาก  และท่ีส าคญัไม่มีการส่ือสารสอบถาม ส ารวจ ฯลฯ ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยตรงคือ  บคุลากร ทุกส่วนของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ทัง้นีก้ารประชาพิจารณ์ก็ดี  การ
ประชมุแสดงความคิดเห็นจากบคุลากรของมหาวิทยาลยั   เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากก็ดี หรือการน า
ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัท่ีข้องกบัการจดัตัง้สถาบนัอดุมศึกษาก็ดี  ถือว่าเป็นการด าเนินการท่ีขาด
การมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของอีกกลุ่มหนึง่ท่ีมีความส าคญัไม่น้อยกว่ากนั 
  จากการประชุมครัง้ท่ี  ๒  ไม่สามารถสรุปผลได้  โดยมีการเสนอให้กรรมการฯ  ไปประชุม
อีกครัง้ ในวนัท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  ณ อ าเภอแม่สอด ซึง่ผลจากการประชมุในครัง้นีย้งัไม่ได้
ข้อสรุปเน่ืองจากผู้ทรงคณุวฒุิในท้องถ่ิน  ซึง่เป็นผู้แทนมหาวิทยาลยัยืนยนัความคิดเห็นเดิม 
  

  การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
  ๑.  มหาวิทยาลยัได้น าเสนอประเด็นดงักล่าวต่อสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรท่ีมี
อ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลยั โดยสภามหาวิทยาลยัมีมติเป็นเอกฉันท์ 
คดัค้านการน ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ไปยบุรวมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก   เพ่ือจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก  และให้ความเห็นชอบเหตผุลประกอบการ
คดัค้านตามท่ีมหาวิทยาลยัเสนอ  (รายละเอียดเหตผุลประกอบตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

๒.  มหาวิทยาลยัได้จดัประชมุคณะกรรมการชุดต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือระดมความคิดเห็น  
ดงันี ้

๒.๑  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  แม่สอด  โดย  ดร.สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์  เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี  ๒๕  มิถนุายน พ.ศ.๒๕๕๓  
ท่ีประชมุได้แสดงความคิดเห็นและมีมติเป็นไปในทางเดียวกนั  คือไม่เห็นด้วยในการน ามหาวิทยาลยั  ราช
ภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  ไปหลอมรวมกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เพ่ือจดัตัง้เป็น
มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก   



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๖- 

๒.๒  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่ง 
ประกอบด้วย ดร.สมจิตร  ลิม้ลือชา  เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวฒุิในจงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัตาก 
รวม ๑๐ คน  และมีผู้น านกัศึกษา ได้แก่  นายกองค์การบริหารนกัศึกษาและประธานสภานกัศึกษา ทัง้
ภาคปกติและภาคพเิศษ ทัง้ท่ีก าแพงเพชรและแม่สอด  รวม  ๘  คน  เป็นกรรมการ  คณะกรรมการฯ ได้จดั
ประชมุเม่ือวนัท่ี  ๒๙  ตลุาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่
สอด  ท่ีประชุมมีมติไม่เห็นด้วยในการน ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ไปหลอมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เพ่ือจัดตัง้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก  
เช่นเดียวกัน  และเพ่ือให้การจัดตัง้มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เป็นท่ียอมรับและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  
ภายใต้การตดัสินใจท่ีมีข้อมลูครบถ้วน  ท่ีประชุมจึงมีมติเสนอให้อ าเภอแม่สอดแต่งตัง้คณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการดงักล่าว  โดยอ าเภอแม่สอดได้แต่งตัง้คณะท างานฯ แล้วตามค าสัง่อ าเภอแม่สอด  ท่ี ๖๘๙ / 
๒๕๕๓   

๒.๓  คณะท างานการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ ของจงัหวดัตาก โดยการหลอม
รวม ยบุรวม ยกเลิกสถาบนัการศึกษา ตามค าสัง่อ าเภอแม่สอด ท่ี ๖๘๙ / ๒๕๕๓  ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี  ๑  
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอ าเภอแม่สอด  โดยมีนายอ าเภอแม่สอดเป็น
ประธานการประชุม  และประชุมอีกครัง้ในวนัท่ี  ๘  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  โดยมี ดร.สมจิตร  ลิม้ลือชา เป็นประธานการประชุม  
จากการประชมุทัง้ ๒ ครัง้ ท่ีประชมุแสดงจดุยืนของท้องถ่ินไม่ให้มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร        แม่
สอด หลอมรวมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน   โดยยินดีเป็นอย่างยิ่งหากจงัหวดัตากจะให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก หลอมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ  และขอให้แจ้งมตินีใ้ห้คณะกรรมการท่ีจังหวัดตาก
แต่งตัง้และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ รวมทัง้ให้น าเสนอในท่ีประชุมหวัหน้าส่วนราชการอ าเภอแม่สอดทราบด้วย  
หากมีการยืนยนัจะด าเนินการเพ่ือให้มีการหลอมรวมอีกให้ท าประชาพิจารณ์บุคลากรของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร และประชาชนฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัตาก เพ่ือมาประกอบการพจิารณาอีกครัง้หนึง่ 
  ๓.  มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือถึงผู้ ว่าราชการจังหวัดตาก และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา  ตามหนงัสือมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ท่ี   ศธ ๐๕๓๖ / ว 
๔๘๐๑ ลงวนัท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เพ่ือส่งข้อสรุปความคิดเห็นคดัค้านการน ามหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด ไปยุบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เพ่ือจัดตัง้
มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก  โดยมหาวิทยาลยัไม่ขดัข้องและยินดี หากจะจดัตัง้มหาวิทยาลัย
แห่งใหม่ของจงัหวดัตาก  โดยไม่น ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด  ไปรวมด้วย   



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๗- 

 
อนึง่เน่ืองจากขณะนี ้ ผู้ ริเร่ิมโครงการยงัคงยืนยนัท่ีจะด าเนินการต่อเน่ือง  โดยการประสาน

ไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพยายามผลกัดนัให้การด าเนินการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก บรรลุ
วตัถุประสงค์  โดยแนวทางการด าเนินการจะท าการหลอมรวม  ยุบรวม  และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา  
ประกอบด้วยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  แม่
สอด (ภายใต้การบริหารและการก ากบัดแูลของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร)  ใน
การนี ้ เพ่ือแสดงจดุยืนของสภามหาวิทยาลยัและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน  มหาวิทยาลยัจึงน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัย ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 
  ประเดน็พจิารณา พิจารณาแนวทางการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เก่ียวกบัจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตากโดยการหลอมรวม  ยบุรวม  และยกเลิก
สถาบนัอดุมศกึษา 
 
  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พจิารณาแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชรเก่ียวกบัจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก โดยการหลอมรวม ยบุรวม และยกเลิก
สถาบนัอดุมศกึษา และได้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยสรุปดงันี ้
 
 

๑. เน่ืองจากขณะนีย้งัไม่มีการด าเนินการใดๆ อย่างเป็นทางการระหว่างมหาวิทยาลยักบัผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องของจงัหวดัตาก การด าเนินการใดๆท่ีต่างฝ่ายต่างท า หรือการพยายามแสดงเหตผุล เพ่ือ

สนบัสนนุแนวคิดของตนเอง อาจสร้างความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในกลุ่มประชาชนท่ีน าไปสู่ความขดัแย้ง

ได้ ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายจึงควรระมดัระวงั และค านึงถึงความเสียหายท่ีจะตามมา การด าเนินการเพ่ือให้ได้

หลกัฐานสนบัสนนุ ความคิดของตน เช่นการท าประชาพจิารณ์การให้ข้อมลูต่อสาธารณชน เพ่ือเป็นการจงู

ใจและสร้างความเห็นพ้องทัง้ๆท่ียงัตอบไม่ได้แน่นอนว่าเป็นไปได้หรือไม่ และมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนัน้ 

มีโอกาสท่ีจะสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน เพราะเลือกถือหางข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ด าเนินการฝ่ายใดก็



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๘- 

ตามควรยตุิการกระท าเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีถือว่าร้ายแรง คือความแตกแยก ความไม่สามคัคีในหมู่

ประชาชนท่ีเม่ือเกิดขึน้แล้ว จะท าให้กลบัสู่สภาพเดิมได้ยาก 

๒. สภามหาวิทยาลัยขอช่ืนชมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและ

ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน  ท่ีได้ร่วมด าเนินโครงการขยายโอกาสการอุดมศึกษาแก่ท้องถ่ิน  โดยการจัดตัง้

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด นับว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจได้อย่ างสมบูรณ์ในการเป็น

สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน  ได้ครอบคลุมพืน้ท่ีบริการ  ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลยักบัท้องถ่ิน  ด้วยความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนผกูพนั จนท าให้มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่

สอด มีความเป็นตวัตน และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีสามารถยืนหยดัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีเป็นท่ีพึง่ของ

คนในท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี    

๓. ความเป็นมาและการด ารงอยู่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด  เป็นการ

ด าเนินการซึง่เกิดจากความต้องการ  ความร่วมมือปรองดอง และเสียสละบนฐานของการเห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้  ของบคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร และประชาชนในท้องถ่ินอ าเภอแม่สอด

ในลกัษณะเป็นหุ้นส่วนทางความคิดรวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือให้มหาวิทยาลยัมีคุณภาพได้

มาตรฐานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เป็นแหล่งทรัพยากรของท้องถ่ินเพ่ือการเรียนรู้ของท้องถ่ินอย่าง

แท้จริง  ถึงแม้ว่าการด าเนินการในระยะแรก บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องเหน็ดเหน่ือย เสียสละ 

อดทน ในการเดินทางไปปฏิบตัิหน้าท่ีนอกท่ีตัง้ จากความไม่พร้อมของปัจจยัต่างๆ แต่เม่ือ พบว่าสิ่งท่ีทุก

คนทุ่มเท เสียสละ เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนในพืน้ท่ีกอปรกบัการได้รับความเอือ้อาทร ความ

รักและหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนและ

หน่วยงานในพืน้ท่ี  ท าให้ผู้บริหารและบคุลากรของมหาวิทยาลยัมีความภาคภมูิใจ และเกิดความมัน่ใจท่ี

จะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดให้เติบโตขึน้เพ่ือพัฒนา

ศกัยภาพของพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัตาก 

จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทัง้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

และประชาชนในอ าเภอแม่สอด  นบัได้ว่าเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีในการบริหารอุดมศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดี

ให้กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน การด าเนินการในลักษณะนีเ้ป็นความสวยงามท่ีหาได้ไม่ง่าย การท่ี

มหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดการศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ท่ี



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๑๙- 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอดนัน้  สภามหาวิทยาลยัหวงัว่า  น่าจะเป็นความช่ืนชมยินดีของ

ประชาชนในจงัหวดัตาก  และให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ในการปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือ

สร้างโอกาสและเพิม่ศกัยภาพของจงัหวดัตากต่อไป 

๔. มหาวิทยาลัยควรธ ารงรักษาอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด

โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาให้กับเยาวชนได้อย่างเท่าเทียมกัน  ผู้ ท่ีอยากเรียนต้องได้

เรียน  ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างจากสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ไปท่ีใช้ระบบการสอบคดัเลือก  ซึง่เป็น

ระบบการรับนกัศกึษาท่ีเน้นความรู้ความสามารถ  ท าให้เยาวชนบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่มหาวิทยาลยัได้  

ระบบการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏันอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมแล้ว ยงัเป็น

การช่วยลดความรู้สกึแตกต่างให้กบัเยาวชนท่ีไม่สามารถเข้าสู่สถาบนัอดุมศกึษาในระบบท่ีต้องใช้การสอบ

คดัเลือกแบบแพ้คดัออกได้ 

๕. สภามหาวิทยาลยัเห็นว่า  นโยบาย ๑ จงัหวดั ๑ มหาวิทยาลยัของรัฐบาล มิได้มีขึน้เพ่ือ

สนบัสนนุให้จดัตัง้มหาวิทยาลยัเพิม่ขึน้หรือสนบัสนนุให้จดัตัง้มหาวิทยาลยัใหม่ ไม่ว่าจะด้วยการจดัตัง้ขึน้

ใหม่ หรือการหลอมรวม ยบุรวม เลิกมหาวิทยาลยัเดิม ก็ตาม แม้ว่าบางจงัหวดัจะไม่มีมหาวิทยาลยัหลกั 

แต่การมีมหาวิทยาลยัเครือข่าย หรือการมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยู่  ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ี

จะช่วยรับผิดชอบพืน้ท่ีในจงัหวดันัน้ๆได้ โดยไม่ต้องจดัตัง้มหาวิทยาลยัหลกัของจงัหวดันัน้ขึน้อีก 

นโยบาย ๑ จังหวัด ๑ มหาวิทยาลัยก าหนดขึน้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยในพืน้ท่ีจังหวัดท่ี

มหาวิทยาลยัตัง้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัหลกั หรือเป็นเพียงวิทยาเขต ได้รับผิดชอบในการให้บริการ

ทางวิชาการ การวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาพืน้ท่ี การผลิตก าลงัคนตอบสนองความต้องการของพืน้ท่ี 

การจัดการศึกษาฯลฯ ให้กับพืน้ท่ีจังหวัดนัน้ๆ กล่าวคือ การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ใช้พืน้ท่ี

จงัหวดัท่ีรับผิดชอบเป็น หน่วยงานร่วมพฒันาประเทศ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยแบ่งพืน้ท่ีในการพฒันา

กันอย่างชดัเจนซึ่งจะช่วยลดความซ า้ซ้อน ในการท างานในพืน้ท่ีและทุกพืน้ท่ีของประเทศได้รับการดูแล

โดยทัว่ถึง และให้มหาวิทยาลยัตระหนกัว่ามหาวิทยาลยัมิได้มีเพียงการท าหน้าท่ีของตน โดยอิสระแปลก

แยกไปจากสงัคมท้องถ่ิน แต่จะต้องร่วมรับผิดชอบผกูพนักบัท้องถ่ินหรือจงัหวดัท่ีมหาวิทยาลยัตัง้อยู่ด้วย 

๖. สภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พร้อมสนบัสนุนการด าเนินงานของจังหวดัตาก

ทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ด้านการผลิตบัณฑิตและการบริการ



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๒๐- 

วิชาการ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพในพืน้ท่ีทุกวิถีทางในลักษณะการบูรณาการและ

ตัง้อยู่บนรากฐานของความร่วมมือและสามคัคีปรองดองระหว่างรัฐกบัประชาชน 

ด้วยหลักการและเหตุผลท่ีแสดงข้างต้น  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติยืนยันคัดค้านการน า

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด ไปยุบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  

เพ่ือจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก  ทัง้นีส้ภามหาวิทยาลยัไม่ขดัข้องและยินดี หากจะจดัตัง้

มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของจงัหวดัตาก  โดยไม่น ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด  ไปรวมด้วย   
 

๕.๔  การพจิารณาเงนินอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เพิ่มเตมิครัง้ที่ ๑) 
 

ความเป็นมา 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ได้อนมุตัิงบประมาณเงินนอกงบประมาณ  
ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๔  ในการประชมุสภามหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี ๒๙ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๓  จ านวน  
๘๒,๘๔๑,๑๓๔  บาท  จ าแนกเป็นเงินจ่ายขาดจากเงินคงคลงั  จ านวน  ๑๑,๔๓๔,๓๗๔  บาท  และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน  ๗๑,๔๐๖,๗๖๐  บาท (คิดเป็น 

ร้อยละ  ๗๙.๓๖ ของประมาณรายรับ) 
บดันี ้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะจดัท างบประมาณรายจ่าย

เพิม่เติม  โครงการงานพืน้ถนน ค.ส.ล., ทางเท้า, ระบบระบายน า้, งานจดัสวน, พร้อมระบบน า้หน้า
หอประชมุอเนกประสงค์  เพ่ือสนบัสนนุการให้บริการแก่บคุคลภายนอกและภายใน  และบริหารงานจดัการ
เรียนการสอนมหาวิทยาลยั  จงึขอเสนอนโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  (เพิม่เติมครัง้ท่ี ๑)  ต่อสภามหาวิทยาลยั  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชมุในระเบียบวาระนี ้(เอกสารแยกเล่ม) 
  ๑.  นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๓  (เพิ่มเตมิครัง้ที่ ๑)  จ านวน  ๑,๔๖๔,๔๓๔  บาท  ดงันี ้
   

ล าดับ โครงการ จ านวนเงนิ
(บาท) 

เหตุผลความจ าเป็น 

๑ โครงการงานพืน้ถนน ค.ส.ล. ทางเท้า, 
ระบบระบายน า้, งานจดัสวน, ระบบน า้
, หน้าหอประชมุอเนกประสงค์ 

๑,๔๖๔,๔๓๔  เพ่ือปรับปรุงเพิม่เติมอาคาร
หอประชมุอเนกประสงค์ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๒๑- 

รวมเป็นเงนิ ๑,๔๖๔,๔๓๔ 
 

๒. ฐานะการคลัง 
เงินคงคลงั (ณ  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๓)  จ านวน  ๘๔,๓๔๓,๒๑๔.๑๕  บาท 

๒.๑) เงิน บ.กศ.   จ านวน  ๓๑,๖๐๔,๔๑๔.๒๐ บาท 
๒.๒) เงิน กศ.บป.  จ านวน  ๓๘,๔๓๕,๕๐๓.๕๗  บาท 
๒.๓) เงิน บณัฑิตศกึษา  จ านวน  ๑๔,๓๐๓,๒๙๖.๓๘  บาท 

  
    ๓. การประมาณการรายรับ 
                  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตัง้แต่วนัท่ี  ๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓ – ๓๐  กนัยายน  
๒๕๕๔  คาดว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีรายรับจากเงินรายได้ทัง้สิน้  จ านวน    ๘๙,๙๘๐,๒๐๐    
บาท       จ าแนกได้ดงันี ้
                          ๓.๑  เงิน  บ.กศ.   จ านวน   ๕๕,๑๑๕,๓๐๐     บาท 
              ๓.๒  เงิน  กศ.บป.  จ านวน   ๒๔,๗๙๑,๖๐๐     บาท 
              ๓.๓  เงิน  บณัฑิตศกึษา  จ านวน   ๑๐,๐๗๓,๓๐๐     บาท 
 

    ๔. การประมาณการรายจ่าย 
                 ๔.๑  ขออนมุตัิครัง้ท่ี ๑  ( สภาฯ  อนมุตัิ  เม่ือวนัท่ี  ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓ )
          จ านวน    ๘๒,๘๔๑,๑๓๔    
บาท 
                     ๔.๑.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลงั จ านวน    ๑๑,๔๓๔,๓๗๔    บาท 
                    ๔.๑.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
        จ านวน    ๗๑,๔๐๖,๗๖๐    บาท 
   (คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๓๖  ของงบประมาณรายรับ) 

    ๔.๒  ขออนมุตัิเพิม่เติม ครัง้ท่ี ๑  ( ขอสภาฯ  อนมุตัิ  วนัท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ )
       จ านวน      ๑,๔๖๔,๔๓๔    บาท 

                    ๔.๒.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลงั    จ านวน      ๑,๔๖๔,๔๓๔    บาท 
    ๔.๓  รวมงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓   

จ านวน    ๘๔,๓๐๕,๕๖๘    บาท 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๒๒- 

        ๔.๓.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลงั (ข้อ ๔.๑.๑+ ข้อ ๔.๒.๑ )  
         จ านวน    ๑๒,๘๙๘,๘๐๘    บาท 
        ๔.๓.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างปี   (ข้อ ๔.๑.๒)  
         จ านวน    ๗๑,๔๐๖,๗๖๐   บาท 
                 ๔.๔  งบประมาณขอกนัเหล่ือมปี  จ านวน    ๒๗,๐๖๑,๔๙๕    บาท 
        ๔.๔.๑  เงิน  บ.กศ.   จ านวน         ๑๖๖,๘๒๖     บาท 
                   ๔.๔.๒  เงิน  กศ.บป.   จ านวน    ๑๔,๕๖๔,๖๔๘    บาท 
                   ๔.๔.๓  เงนิ  บณัฑิตศกึษา  จ านวน    ๑๒,๓๓๐,๐๒๑    บาท 
 
    ๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง   (ข้อ ๒ – ข้อ ๔.๓.๑ – ข้อ ๔.๔ )  
จ านวน  ๔๔,๓๘๒,๙๑๑.๑๕  บาท 
 

ประเดน็พจิารณา    พจิารณาอนมุตัิเงินนอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  
(เพิม่เติมครัง้ท่ี ๑) 
 

มตทิี่ประชุม มีมติอนมุตัิเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิม่เติมครัง้ท่ี ๑)   
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๖   เร่ืองจากคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
  ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัได้มีการประชมุคณะกรรมการฯ  เม่ือวนัท่ี  
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  นัน้  ท่ีประชมุได้มีมติก าหนดจดังาน ราตรี แสด – ขาว ชาวแม่สอด”   ขึน้ ใน
วนัท่ี  ๑๒  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๔  ณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  เพ่ือเป็นการระดม
ทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  จงึขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัทกุท่านเข้าร่วม
กิจกรรมดงักล่าวด้วย 
   
ระเบียบวาระที่  ๗   เร่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้จดัท าโครงการประชมุสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สญัจร  ขึน้  โดยก าหนดให้มีการประชมุครัง้แรก ในวนัท่ี  ๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้อง
ประชมุพกิลุ  คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  เป็นการประชมุร่วมกบัคณะมนษุยศาสตร์และ



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๒๓- 

สงัคมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สภาคณาจารย์ฯ  เห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะสมท่ี
มหาวิทยาลยัจะชีแ้จงเก่ียวกบั  
แนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเก่ียวกบัการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ของ
จงัหวดัตาก โดยการหลอมรวม ยบุรวม และยกเลิกสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทิศทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัให้คณาจารย์ทกุท่านทราบ ในการประชมุครัง้นี ้
  
ระเบียบวาระที่  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เน่ืองจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้ให้แนวคิดในการพฒันา
มหาวิทยาลยั  สอดแทรกไปในระเบียบวาระต่างๆ แล้ว  จงึให้ยกระเบียบวาระนีไ้ปในการประชมุครัง้ต่อไป 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   เร่ืองอื่น ๆ 
  ก าหนดประชมุสภามหาวิทยาลยัครัง้ท่ี  ๑๒/ ๒๕๕๓  วนัพธุท่ี  ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชมุสกัทอง  อาคารส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทบัทิม) 
บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 

 

 

(นางสาวคณารัตน์  พลูเขียว) 
บนัทกึและสรุปรายงานการประชมุ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวนั) 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 
ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

-๒๔- 

 
 
  



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๑๑ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


