
 -๓- 

รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ยั 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ 
วันพธุที่ ๒๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมทวกีิจ  บริษัท ที เค การเมนท  แมสอด จํากัด   
อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 

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

ก.  รายนามกรรมการท่ีเขารวมประชมุ 

•   ๑.  ศาสตราจารยเกษม  จนัทรแก    นายกสภามหาวิทยาลัย 

•   ๒.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  รักการ   กรรมการสภามหาวิทยาล

  ๓.  พระครูอรรถกิจนนัทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ   

  ๔.  นายประเสริฐ   ตันสกลุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๕.  นายวีระศักด์ิ   ปบัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  

  ๖.  รองศาสตราจารยวศิน  อิงคพัฒนากลุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๗.  รองศาสตราจารยสุกญัญา  โฆวิไลกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๘.  นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๐.  นายอนสุสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

๑๑.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

๑๒.  ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๓. รองศาสตราจารยธวชั  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๖. รองศาสตราจารยระมดั  โชชยั   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

 ๒. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๓. พลอากาศเอกเสริมยทุธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 ๔.  รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา       

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๔- 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา           
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวล
 

า  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 - ไมม ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที๑่/๒๕๕๓  เมื่อวนัพุธที ่๒๗

มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏกําแพงเพชร  นัน้ ฝายเลขานกุารไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม       

มีจํานวน  ๑๓  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอ

  

บการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนาํเสนอ        

ที่ประชุมเพื่อโปร
 

ดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

   ๑)  รายงานการประชุมหนา ๖  ขอ ๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัย  คร้ังที ่๑๐/ ๒๕๕๒  เร่ืองที ่๒  แกไขจาก  “ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๗”  เปน    

าวิทยาลัยถอืปฏิบัติตามขอบังคับ

“ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ ๘”   

   ๒)  รายงานการประชุมหนา ๗  ระเบียบวาระที ่๔.๒  มติที่ประชุม  แกไขจาก         

“ที่ประชุมรับทราบ และใหมห ”  เปน  “ที่ประชุมรับทราบ และใหมหาวิทยาลัย

ถือปฏิบัติตามระเบียบ”    

   ๓)  รายงานการประชุมหนา ๘  ความเปนมา บรรทัดที่ ๒   และประเด็นพิจารณา  

บรรทัดที่ ๒  เพิ่มขอความ “ภาค กศ.บป.”  ตอจาก “ประเภทภาคปกติ” 

   ๔)  รายงานการประชุมหนา ๙  ความเปนมา บรรทัดที่ ๔  แกไขจาก “การจัดการ

ศึกษานอกที่ต้ังขอสถาบันอุดมศึกษา”  เปน  “การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา”  และ

บรรทัดที่ ๖  แกไขจาก “คณะกรรมการอุดมศึกษา”  เปน  “คณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๕- 

   ๕)  รายงานการประชุม  หนา  ๑๐  บรรทดัที่ ๓  แกไขจาก “งบประมาณรายจาย”

เปน  “งบประมาณรายจาย” 

  

   วาม คําวา        

ึง”เรียนตอสภามหาวิทยาลัย  เปน  “เรียนตอสภามหาวิทยาลัย”   

งึมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๑ / ๒๕๕๓  

ะเบียบวาระท่ี ๓

๖)  รายงานการประชุม  หนา ๑๔  ขอ ๑  บรรทัดที่ ๒  ใหตัดขอค

“จ

หลังจากนั้นจ

 
ร   เรื่องสบืเน่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี

  -  ไมม ี

 ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓  

ความเปนมา  
ตามท ลัย ในการประชุมคร้ังที ่๑/ ี่  ๒๗  มกราค

ีมติตา นําเสนอ าวทิย

เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 

ี่สภามหาวทิยา ๒๕๕๓ เมื่อวันพุธท ม พ.ศ.๒๕๕๓   

และม งๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอ

มติที่ประชุม 
ใหความเหน็ชอบ  แตงต้ัง             

นายกิติศักด์ิ  นวลจนัทรฉาย  เปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรม

ผลการดําเนนิงานตามมติสภามห

การดําเนินงาน 
มอบงาน

าลัย  ดังนี้  

๑ 

การ

ประจ  ี 

เลขานุการจัดทําคําส่ัง

แตงต้ังฯ  และแจงคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี   

งานเลขานุการ 

ําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย

ต้ังแตวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒   

อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ   พ

๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๑) เพื่อส

๒ 
.ศ.

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 

     

นับสนุน

การ  

ครุภัณฑและส่ิงกอสราง

มอบ ารตาม

กองนโยบาย

และแผน 
แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิ

โครงการตามคําขอต้ังงบประมาณแลว  

โดยในสวนของ

บริหารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ

จํานวน  ๓๖,๗๔๖,๐๗๖  บาท 
อน

หมายใหฝายพัสดุดําเนนิก

ระเบียบตอไป 

มอบฝายเลขานุการแจง  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ที่เสนอบุคคลที่สมควรไดรับการอนุมัติ

ปริญญากิตติม

งานเลขานุการ ๓ ุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ  

ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๓  จาํนวน ๕ ราย  

) อนุมัติใหปริญญาศิลปศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขาวัฒนธรรม

ศึกษา 

  

    

ศักด์ิ  และจัดสงหนังสือ

จงผูไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ                

ไดแก 
๑) พระโสภณคณาภรณ  (สมจิตต 

อภิจิตฺโต

 แ

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๖- 

ทุกทานทราบ 
 

เรื่องท่ี การดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ มติที่ประชุม 
 
 ิต

๒) ศาสตราจารยหวาง  ชง   
อนุมัติใหปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑ  

กิตติมศักด์ิ  สาขาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

๓) นายทวีกิจ  จตุรเจริญคุณ   

อนุมัติใหปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ

  อนุมัติใหปริญญาครุศาสตร

ดุษฎี รศึกษา  

นุมัติใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักด์ิสาขาการศึกษา  (ดนตรีศึกษา) 

 

  

กิตติมศักด์ิ  สาขาการบริหารธุรกิจ 

๔) รองศาสตราจารยเจริญ   

กระบวนรัตน

บัณฑิตกติติมศักด์ิ  สาขากา

(พลศึกษา) 

๕) นายเรืองยศ พิมพทอง  

อ

 
 

ที่ประชุมรับทรา
 

บ 

๔.๒  การกํากับดูแลการจัดการการศกึษาใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
  ความเปนมา  
  ดวย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงใหมหาวิทยาลัยทราบ  ตามหนังสือ          

ดวนทีสุ่ด ที ่ศธ๐๕๐๙.๖ (๒.๓)/๕๔๖  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  เร่ือง  ขอความรวมมือในการกาํกับดูแล

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากปรากฏวา  หลังจากที่กฎหมายไ

การกระจายอํานาจ  การบริหารและจัดการใหแกสภาสถาบันอุดมศึกษา  ทําใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง

มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  โดย

สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญสามารถจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไดเปนอยางดี  แตกม็ีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทัง้ของรัฐและเอกชน ยงัจดัการศึกษาที่ไมเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาทําใหเกดิความเดือดรอนแกประชาชนที่เขารับการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จงึขอความ

รวมมือสภามหาว

ดมี

        

ิทยาลัยฯ  ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายควบคุมดูแลการจัดการศึกษาใหเปนไป

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๗- 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธกิารโดยเครงครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบทาย

เบียบวาระนี้  

 

 ที่ประชุมรับทราบ   

  

ระ

 
 

๔.๓ สรปุรายงานการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
๒๕๕๒ 
  ความเปนมา  
  ดวยฝายการเงิน สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดดําเนนิการสรุป

รายงานการรับจายเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนตลุาคม  ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๒  เพื่อนําเสนอตอสภา

บคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการบริหารงานงบประมาณ

.๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี ้    

 

 
ระเบียบวาร

๕.๑ (๑)  นุปรญิญาและปรญิญาตรี 

(๒) ็จการศกึษา ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรี 
ประเภท ภาค กศ.บป.  ภาคเรียนที ่๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒ 

(๓) อนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามขอบังคั

ละการเงนิของสถาบันราชภัฏ พ.ศแ

(เอกสารแยกเลม) จึงนําเสนอที่ประชุม เพือ่ทราบ 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 

ะท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอ
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๒ 
การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร

  การพิจารณา
ภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  

 
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๒  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี ประ

และ

เภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประ

เปนทีถู่กตองแลว   จงึนาํ ื่อพิจาร ญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้ 
 

๑. ระดับ ประ ทั้งส้ิน  ๒๐๑  คน ประกอบดวย 

 

ชุม) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการตรวจสอบผลการศึกษา ซึ่งผล

เสนอสภามหาวทิยาลัย  เพ ณาอนุมัติใหปริญ

อนุปริญญา และปริญญาตรี เภทภาคปกติ  รวม

๑.๑  สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน  ๗๓ คน 

๑.๒  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน  ๓๔  คน 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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๑.๓  สาขาวิชาวทิยาศาสต จํานวน  ๓๖ คน ร 

 

 

วมทั้งส้ิน  ๖  คน ประกอบดวย 

๑.๔  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน  ๒๓ คน 

๑.๕  สาชาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๓๐  คน

๑.๖  สาขาวิชาเทคโนโลย ี จํานวน   ๕  คน

๒. ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ประเภทภาค กศ.บป.  ร

๒.๑  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน  ๔  คน 

๒.๒  สาขาวิชาการบัญช ี จํานวน  ๒  คน 

๓.  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๓๔๑  คน  ประกอบดวย 

 ๓.๑  สาขาวิชาชีพครู    จํานวน  ๓๐๓  คน 

 ๓.๒  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน  ๓๘  คน  
 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระด

ละปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ ภาค

ับอนุปริญญา   

เรียนที่ ๒                

การศึกษา ๒๕๕๒  
  

  

แ

ป

มติที่ประชุม    อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
๕.๒  การพิจารณาแผนรบันักศกึษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจาํป  ๒๕๕๓ 

ความเปนมา 
  ดวย  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จะดําเนนิการเตรียมการรับนกัศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓  เพื่อใหการเตรียมการเปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ําแพงเพชร    จึงใครขอนําเสนอแผนรับนกัศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓   ซึ่งแผนรับ

ดังกลาวไดผานก

.ศ.๒๕๕๓  เปนที่เรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสาร  ในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 
 

ก

ารพิจารณา ใหความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพนัธ        

พ

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาแผนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

มติที่ประชุม

 
 

 มีมติใหความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป

รศึกษา  ๒๕๕๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ (แผน ก ๒)  และ  

(แผน ข)  ก ๒)  

ตามที่เสนอ 

กา

  และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิน่  (แผน

  
๕.๓  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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ณ  

ระมาณ  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๓  จาํนวน  

๑๑๘,๑๗๘,๒๑๖

    

ลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

เพื่อสนับสนนุคา

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๒)            

ต าวทิยาลัย  ดังตอ
๑.  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรายจาย กงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓

(เพ่ิ ิมค   บาท  ดังน

ลําดับ โครงการ จํานวนเงิน
(บาท) 

  บาท  จาํแนกเปนเงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง  จาํนวน  ๔๗,๘๐๖,๐๗๖  บาท  และ

งบประมาณรายจายเงนิรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  จาํนวน  ๗๐,๓๗๒,๑๔๐  บาท            

(คิดเปนรอยละ  ๗๙.๔๓  ของของประมาณรายรับ) 
บัดนี้  มหาวทิยา

สาธารณูปโภคเพื่อการส่ือสาร ของมหาวิทยาลัยฯ  (เพิ่มเติม)  มหาวิทยาลัย  จงึขอเสนอ

นโยบายการจดัทํางบประมาณรายจายเงนินอกงบประมาณ

อสภามห ไปนี้ 
เงนินอ

รั้งที่ ๒) จํานวน  ๔๑๓,๒๔๒.๕๖ ี ้มเต

เหตุผลความจําเปน 

เพื่อเปนคาสาธารณูปโ

คาบริการการส่ือสารท

จัดการเรียนการสอนของ

๑ สาธารณูปโภคเพื่อการส่ือสาร ๔๑๓,๒๔๒.๕๖ ภคของ

ี่ใชในการ

ึ่งเปน

งบประมาณคางจาย

 

มหาวิทยาลัย  ซ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

รวมเปนเงิน ๔๑๓,๒๔๒.๕๖ 
 

  ๒. ฐาน
๒.๑) ยน  ๒ ๘  บาท 

 จํานวน  ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗  บาท 

๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘  บาท 
  ๓. 
  ใน   ต้ัง ือน ๕๓  คาดวา

มหาวิทยาลัยมีรายไ

 จํานวน    ๔๑,๖๔๘,๕๕๐  บาท 

ะการคลัง 
  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยา ๕๕๒)  จํานวน  ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒.๘

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ. 

๒.๑.๒) เงิน กศ.บป.  จํานวน  ๕๑,๐๘๔,๖๔๐.๒๓  บาท 

๒.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  
การประมาณการรายรบั 
ปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓ แตเด ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยายน  ๒๕

ดทั้งส้ิน  ๘๘,๕๘๖,๓๕๐  บาท  จําแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

๓.๒

๓.๓

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง  จํานวน     ๔๗,๘๐๖,๐๗๖  บาท 

รายไ ๓      

(คิดเปนรอยละ ๗๙

นุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๒  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่  ๒๔  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓) จํานวน 

๔๑๓,๒๔๒.๕๖  บาท 

๔.๒.๑)  เงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๔๑๓,๒๔๒.๕๖  บาท 

๔.๓

บาท  

งคล ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ 

บาท 

ยจ ๔.๑.๒)  จาํนวน  

๗๐,๓๗๒,๑๔๐  บาท 

าท 

น บ.กศ. จํานวน  ๑,๔๒๓,๙๖๖  บาท 

๔.๔.๒)  เงิน กศ.บป. จํานวน ๑๔,๐๓๗,๓๗๕  บาท 

บณั

จํานวน  ๔๗,๓๘ า

ประเด็นพิจารณา

)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๓๕,๐๗๕,๑๐๐  บาท  

)  เงนิบัณฑิตศึกษา  จํานวน     ๑๑,๘๖๒,๗๐๐  บาท 
  ๔. การประมาณการรายจาย 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่  ๑  และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังที่ ๑    จํานวน  ๑๑๘,๑๗๘,๒๑๖  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิ ดประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

.๔๓ ของงบประมาณรายรับ)  จาํนวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐  บาท  

๔.๒)  ขออ

)  รวมงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓  จํานวน   

๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘,.๕๖ 

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิค ัง(๔.๑.๑ + ขอ ๔.๒.๑) จํานวน  

๔.๓.๒) งบประมาณรา ายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ 

๔.๔)  งบประมาณขอกันเหล่ือมป จํานวน  ๑๗,๐๗๗,๗๘๓  บ

๔.๔.๑)  เงิ

๔.๔.๓)  เงิน ฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๖๑๖,๔๔๒  บาท 

  ๕. งบประมาณคงเหลือเงนิคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)    

๒,๙๑๑.๓๒  บ ท 
 

 พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) พ
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๒)     

ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

 ดวย  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ไดจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการ  คร้ังที่  

๑ /๒๕๕๓ เมือ่วันที่  ๒๒  กมุภาพนัธ  ๒๕๕๓  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสํานักงานบัณฑติศึกษา   

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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มหาวิทยาลัยราช ย

    

กับสุขภาพอนามัย   และความปลอดภัย  

   

    

ัง้แต ๕๐  คน    

 

ของมหาวิทยาลัย ทัง้แมสอดและ

า

ร

านตาง ๆ   เชน  การพัฒนานกัศึกษา   การพฒันาอาจารยและบุคลากร   

นบัสนุนการบริหารจัดการ  เปนตน 

ัดทาํโครงการ / กจิกรรม  เพื่อสนับสนุน

มหาวิทยาลัย  อ

ป 

ภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพฒันามหาวทิยาลั

ดังตอไปนี้ 

๑. ในการจัดการศึกษา ควรเปดสอนหลักสูตรใหม ๆ  ที่เปนที่ตองการของสถานประกอบการ

เชน  โรงงานอุตสาหกรรม  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ไดแก  หลักสูตรอาชีวอนามยั และหลักสูตรภาษา

พมา   เปนตน 

สําหรับหลักสูตรอาชีวอนามยัจะเกีย่วของ

ของคนทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  รวมทั้งมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี  มคีวามปลอดภัย            

ถูกสุขลักษณะ  ฯลฯ   ซึง่ขณะนี้กระทรวงแรงงาน  โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดออกกฎหมาย

วาดวย  เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงานที่กาํหนดใหโรงงานอุตสาหกรรม ทีม่ีคนงานต

ข้ึนไป   ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทาํงานในระดับวิชาชีพที่จบปริญญาตรี   ประจําอยางนอย  ๑

คน ซึง่ปจจุบนัขาดแคลนเจาหนาที่ดังกลาวเปนอยางมาก 

  สวนหลักสูตรภาษาพมา    เนนใหเปดสอนในระดับปริญญาตรีเพราะเปนที่ตองการมาก  

ในการติดตอธรุกิจการคา  โดยเฉพาะการคาชายแดนจาํเปนตองใชภาษาพมาในระดับส่ือสารไดดี แตการ

ฝกอบรมระยะสั้นผูผานการฝกอบรมมีความรู  ทักษะไมเพียงพอที่จะนาํไปใชการได 

  ๒. ควรมกีลุม  ชมรม  หรือคณะกรรมการที่เปนศิษยเกา

กําแพงเพชร   ที่จะเปนกลไกในการสงเสริมกิจการของมหาวทิยาลัย   ซึง่ขณะนีท้ี่แมสอดไดจัดต้ังกลุมศิษยเก

แลวแตยังไมมกีารดําเนินกิจกรรมใด ๆ   โดยคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  จะประสานใหมีกา

ประชุมรวมกบัคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย   เพื่อระดมความคิด  รวมกันดําเนนิการในการ

สงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในด

การพัฒนาหลักสูตร  การวิจยั  การส

  ๓. ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจ

าทเิชน  การจัดหารายไดดวยกิจกรรมตาง ๆ  ไดแก  การจัดงานบอลล  การจัดทอดผาปา   

การจัดทอลคโชว การจัดแรลล่ีการกุศล  เปนตน ฯลฯ  และจะนาํมาพจิารณาจัดตามความเหมาะสมตอไ
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑.  สภาคณาจารยและขาราชการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมอบหมายให         

รองศาสตราจาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี    

ราชมงคล   เร่ือง วนัที่ ๑๙ – 

ยอารักษ  ชยัมงคล รองประธานสภาคณาจารยฯ    เขารวมประชุมสัมมนา  สรุปผลการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารยและขาราชการ  

 “แนวทางการพัฒนาใหมของอุดมศึกษาไทย...โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวาง

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๑๒- 

คณ ารยและขาราชการ แนบทาย

ระเบียบวาระนี้  

กร  

ูลใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

กําหนดนโยบาย ของ

 

าชการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดใหมีการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เร ารเผยแพรบทความทางวิชาการ”   ในวนัที่  ๑๘  มนีาคม  ๒๕๕๓              

ณ  หองประชมุคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยไดรับเกยีรติจาก                  

ัฏพระนคร  

  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณการดําเนินงานตามหนาที ่   

ะเบียบวาระท่ี  ๘

จึงเสนอสภาหมาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

๒.  การดําเนนิงานการประชุมตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  ตามที่สภา

มหาวิทยาลัยมีขอเสนอตอสภาคณาจารย  ใหสํารวจและสรุปประเด็นความตองการพัฒนาตนเองของบุคลา

รวมถึงความคิดเห็นตอการกาํหนดทิศทางพัฒนามหาวทิยาลัย  เพื่อเปนขอม

และทิศทางการพัฒนาตอมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารยไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ

สภามหาวทิยาลัยแลว  และจะดําเนนิการจัดทําวิจัยสถาบัน หากดําเนินการเสร็จส้ินแลวจะนําผลการวิจยั

ดังกลาวเสนอสภามหาวทิยาลัยภายในเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๓    

๓.  สภาคณาจารยและขาร

ื่อง  “การเขียนและก

ผูชวยศาสตราจารยสิทธิ์  ธีรสรณ  มาเปนวิทยากร ในการบรรยายดังกลาว 

๔.  สภาคณาจารยและขาราชการ  จัดใหมีการศึกษาดูงาน   ณ  สภาคณาจารย และ

ขาราชการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมหาวทิยาลัยราชภ

ะหวางวันที่  ๒๒ – ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๓ร

ของสภาคณาจารยกับมหาวทิยาลัยอ่ืน ๆ   

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ร    แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 
เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ได าลัย  

อดแทรกไปในระเบียบวาระตางๆ แลว  จึงใหยกระเบียบวาระนี้ไปในการประชุมคร้ังตอไป 

ะเบียบวาระท่ี  ๙

ใหแนวคิดในการพัฒนามหาวิทย

ส
 

ร

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 

   เรื่องอ่ืน ๆ 
 กําหนดประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่  ๓ / ๒๕๕๓  วนัอังคารที่  ๒๓ นีาคม  ๒๕๕๓   เวลา 

๙.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวทิ พงเพชร 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๕  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัน ุม 
 

(นางสาวคณารัตน  พูลเขียว) 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ม

๐ ยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแ

 

 

 

  (นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 

ทกึและสรุปรายงานการประช 

กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



 -๑๓- 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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