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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร 

ว  

ยั 

ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓ 
วันอังคารที ่๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวทิยาลัยราชภฏัฏาํแพงเพชร 

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

 
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.  นายอนุสสรณ  แสงพฒุ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๙.  นายสมจิตร  ล้ิมลือชา    ประธานกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยธารทิพย  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

๑๑. รองศาสตราจารยสมชัย  วงษนายะ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๒. รองศาสตราจารยทวนทอง  เชาวกีรติพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ปญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

๑๔. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจงิกล่ินจันทร  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ข.  รายนามกรรมการท่ีลาประชุม 
๑. นายสุชาติ  จึงกิจรุงโรจน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ    

  ๒. รองศาสตราจารยสมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ 

  ๓. รองศาสตราจารยโสรีช   โพธิแกว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๔. พลอากาศเอกเสริมยุทธ   บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๕. นายสุชาติ  ตรีรัตนวัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๖. ผูชวยศาสตราจารยสุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร  

  ๗. รองศาสตราจารยธวัช  วีระศิริวัฒน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
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 ๘. ผูชวยศาสตราจารยเรขา  อรัญวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 

 ๙. รองศาสตราจารยระมัด  โชชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 
ค.  รายนามผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ    ประจําฝายเลขานุการ 

 ๒.  อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต   ประจําฝายเลขานุการ 

 ๓.  นางสาวคณารัตน  พูลเขียว    ประจําฝายเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นวากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบ

องคประชุมแลว  จึงกลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ  สํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต และ

ความพึงพอใจของนักศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒  เพื่อนําผลไป

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานํา

ขอมูลไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของนิสิตนักศึกษา และ

ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพตามความตองการของผูใชบณัฑิต  โดยมีผลการสํารวจดังนี ้  
ความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   ๔.๒๘๔๕  คะแนน  หรือคิดเปนรอยละ  ๘๕.๖๙   
ความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนสิิตนักศึกษา   ๓.๙๒๓๘  คะแนน   

หรือคิดเปนรอยละ  ๗๘.๔๘   
  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓ 

ตามที่ไดมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คร้ังที่๒/๒๕๕๓  เมื่อวนัพุธที ่   

๒๔  กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หองประชุมทวีกจิ  บริษทั ที เค การเมนท  แมสอด อําเภอ

แมสอด  จังหวัดตาก   นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงานการประชุม   

มีจํานวน  ๑๐  หนา   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบทายระเบียบวาระนี้  จึงนาํเสนอ        

ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมใหแกไขรายงานการประชุม ดังนี ้

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
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   ๑)  ใหเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๙  เร่ืองอ่ืน ๆ  โดยใหเพิม่เติมเร่ืองการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการทบทวนระเบียบ และขอบังคับของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที ่ ๐๒๒ / ๒๕๕๒ 

   ๒)  รายงานการประชุมหนา ๑๑  ระเบียบวาระที่ ๗    เร่ืองจากสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  ขอ ๑  บรรทัดที ่๘   แกไขจาก  “จึงเสนอหมาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบ”  เปน “จึงเสนอมหาวิทยาลัย

เพื่อโปรดทราบ” 

   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสบืเน่ือง 
  -  ไมม ี
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓  
ความเปนมา  
ตามที่สภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที ่๒/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่  ๒๔  กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓   

และมีมติตางๆ  ไปแลวนัน้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวทิยาลัย  ดังนี้  

มติที่ประชุม การดําเนินงาน เรื่องท่ี ผูรับผิดชอบ 
๑ ใหความเหน็ชอบแผนรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  

๒๕๕๓  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น   

(แผน ก ๒)  และ (แผน ข)  และหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น   (แผน ก ๒) 

มอบงานประสานการจัดการ

บัณฑิตศึกษาดําเนนิการ  ประกาศรับ

สมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 

๒๕๕๓ แลว 

งานประสาน

การจัดการ

บัณฑิตศึกษา

ดําเนนิการ 

๒ อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติม

คร้ังที่ ๒)  เพื่อสนับสนนุคาสาธารณูปโภค
เพื่อการส่ือสารของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 

๔๑๓,๒๔๒.๕๖  บาท 

แจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ

ดําเนนิโครงการตามคําขอต้ัง

งบประมาณแลว 

กองนโยบาย

และแผน 

 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
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๔.๒  ซักซอมความเขาใจ การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในมาตรา ๓๓ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ความเปนมา  
  ดวย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจงใหมหาวิทยาลัยทราบ  ตามหนังสือที่          

ศธ ๐๕๐๙.๖ (๒.๑๑)/ ว ๒๖๑  ลงวนัที ่ ๒๕  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๓  เร่ือง ซักซอมความเขาใจ  การแตงต้ังผูรักษา

ราชการแทนอธิการบดี  ตามความในมาตรา ๓๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ             

พ.ศ. ๒๕๔๗  เกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรณีตอบขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เกีย่วกับอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการแตงต้ังผูรักษาราชการแทน

อธิการบดี  ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ความวา 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธิการบดี  ครบกําหนดระยะเวลา      

หนึง่รอยแปดสิบวันแลว  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏ  ก็ไมอาจแตงต้ังใหผูรักษาราชการแทนอธิการบดีคนเดิมทาํ

หนาที่เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปอีกได  เนือ่งจาก การรักษาราชการในตําแหนงอธิการบดีเปน

มาตรการชั่วคราวที่จะใหมีผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีในระหวางที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได  และอยูในระหวางการสรรหาและแตงต้ัง ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามกฎหมายตอไป  ซึ่งการ

รักษาราชการในตําแหนงอธกิารบดียอมเปนไปตามที่มาตรา  ๓๓  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  บัญญัติไว     
ดังนัน้ผูรักษาราชการแทน ในตําแหนงอธกิารบดีอยูนัน้  จึงดํารงตําแหนงไดไมเกนิระยะเวลาท่ี

กฎหมายกาํหนด  เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะไดดําเนนิการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงอธกิารบดีโดยเร็วตอไป  แต

อยางไรก็ตาม  เมื่อครบกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว  หากยงัไมสามารถแตงต้ังอธิการบดีได  สภามหาวทิยาลัย

ก็ยังมีอํานาจที่จะแตงต้ังผูรักษาราชการแทนอธกิารบดีไดอีก  เพียงแตตองเปล่ียนคนทาํหนาที่ดังกลาว  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม แนบทายระเบียบวาระนี ้ 

 

  ที่ประชุมรับทราบ   แตมีขอสังเกต กรณีการตีความวาไมสามารถแตงต้ังคนเดิมทําหนาที่เปน

ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตอไปอีกได  โดยมอบหมายให  นายประเสริฐ  ตันสกุล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศึกษาขอกฎหมาย เพื่อนําเสนอตอหนวยงานที่เกีย่วของ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ (๑)  การพิจารณาอนมุัติใหปริญญาบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี 
ประเภท ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศกึษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม) 

(๒)  การพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบตัรผูสําเร็จการศกึษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา  ๒๕๕๒  (เพิ่มเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติใหประกาศนยีบัตรผูสําเรจ็การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 



 -๗- 

      ปการศึกษา  ๒๕๕๒ (เพิ่มเติม)  ภาคเรียนที่  ๒
ความเปนมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา  ๒๕๕๒  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา แ

ปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา (รายละเอียดตาม

เอกสารประกอบการประชุม) ทั้งนี ้มหาวทิยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบผลการศึกษา 

ซึ่งผลเปนที่ถกูต

ละ

องแลว   จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา

ดังกลาว ดังนี ้ 
 

๑. ระดับ ี ประ ทั้งส้ิน  ๑๑  คน ประกอบดวย 

  คน  

.  ระด

 ๓.๒  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิน่   จํานวน  ๑๐ คน  

 

อนุปริญญา และปริญญาตร เภทภาคปกติ  รวม

๑.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร จํานวน    ๑  คน 

๑.๒  สาขาวิชาวทิยาศาสตร จํานวน    ๓  คน 

๑.๓  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ จํานวน    ๗  คน 

๒. ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาชีพครู  จํานวน ๑

๓ ับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งส้ิน  ๑๑ คน  ประกอบดวย 

 ๓.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา    จํานวน  ๑  คน 

 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา   

และปริญญาตรี  ประเภทภาคปกติ  ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที ่๒                

การศึกษา ๒๕๕๒ (เพิม่เติม) 

 มติที่ประชุม

ป
  

     อนุมัติใหปริญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  

 
๕.๒  กา ็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการประจาํคณะวทิยาการจัดการ รพิจารณาใหความเห

ความเปนมา 
ตามที่สภามหาวทิยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะวทิยาการจัดการ  ตามคําส่ัง

สภามหาวทิยาลัยที ่๐๑๗ / ๒๕๕๐  ส่ัง ณ วนัที่ ๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  นัน้  บัดนี้  คณะกรรมการชุดดังกลาวได

ปฏิบัติหนาที่ครบ

การ

ะจําคณะ พ.ศ.๒๕๔๗  และไดเสนอ

หาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแตงต้ังตอไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  

วาระแลว   

คณะวิทยาการจัดการ  จงึไดดําเนินการใหไดมาซึง่คณะกรรมการประจําคณะ ตามกระบวน

แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วาดวยคณะกรรมการปร

แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกวาระหนึง่ 

  มหาวิทยาลัยจึงนาํเสนอรายช่ือคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ตอสภา

ม

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 



 -๘- 

 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  

มติที่ประชุม
 

      แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะวทิยาการจัดการ 
 

๕.๓  กา นอกงบประมาณประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๓) รพิจารณาเงิน
ความเปนมา 

  ตามที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ไดอนุมัติงบประมาณเงนินอกงบประมาณ  

ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวนัที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  วนัที ่ ๒๗  

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓  และวันที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ  พ.ศ.๒๕๕๓  จาํนวน  ๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘.๕๖  บาท  จําแ

เปนเงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง  จาํนวน  ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖  บาท  และงบประมาณรายจายเงนิรายได

ประจําปงบประมาณ

นก

 พ.ศ. ๒๕๕๓  จํานวน  ๗๐,๓๗๒,๑๔๐  บาท    (คิดเปนรอยละ  ๗๙.๔๓  ของประมาณ

รายรับ) 

ที่ ๓)  ตอสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบ

วาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

ยจายเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓
(เ คร้ังที่ ๓) จํา ๘๐,๐๐๐  บ

ลํ  จํ )

บัดนี้  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีความประสงคจัดทํางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวชิาชีพครู  และสาขาการบริหาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอนโยบายการจัดทํางบประมาณ   รายจายเงินนอกงบประมาณประจําป 

พ.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ัง

 
๑.  นโยบายการจัดทาํงบประมาณรา

าท  ดังนี ้พิ่มเติม นวน  ๕,๕

 าดับ โครงการ 

โครงการบริหารจัดการหล

านวนเงิน(บาท เหตุผลความจําเปน 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต      

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

๑ กัสูตร

ประกาศนยีบัตรบัณทิต 

๕,๕๘๐,๐๐๐ 

ผลิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

รวมเป
 

นเงิน ๕,๕๘๐,๐๐๐ 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 

  ๒. 
๒.๑)   บาท 

.๑.๓) เงิน บณัฑิตศึกษา จํานวน  ๒๒,๐๑๖,๘๗๖.๗๘  บาท 

ฐานะการคลัง 
  เงินคงคลัง (ณ  ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๒)  จํานวน  ๑๑๒,๖๘๐,๐๑๒.๘๘

๒.๑.๑) เงนิ บ.กศ.  จํานวน  ๓๙,๕๗๘,๔๙๕.๘๗  บาท 

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

๒

มีนาคม ๒๕๕๓ 



 -๙- 

 
  ๓. การประมาณการรายรบั 
  ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๓  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๓  คาดวา

มหาวิทยาลัยมีรายไ

 

 จํานวน     ๑๑,๘๖๒,๗๐๐  บาท 
  ๔. 

๔.๑) ขออนุมติัคร้ังที่ ๑ และอนุมัติเพิ่มเติมคร้ังท

ะมาณ พ.ศ.๒๕๕๓      

(คิดเปนรอยละ ๗๙

.๒)  ขออนุมติัเพิ่มเติมคร้ังที่ ๓  (ขอสภาฯอนุมัติวนัที่  ๒๓  มนีาคม  ๒๕๕๓) จาํนวน 

๕,๕๘๐,๐๐๐  บาท 

งบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๕๓  จํานวน   

๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘,.๕๖ บ

) งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดระหวางป (ขอ ๔.๑.๒ +ขอ ๔.๒.๑ )  

จํานวน  ๗๕,๙๕๒,

๔.๔ หล่ือ ๓  บาท 

เหลือเงนิคงคลัง(ขอ ๒–ขอ ๔.๓.๑ – ขอ ๔.๔)    

จํานวน  ๔๗,๓๘๒

ดทั้งส้ิน  ๑๐๔,๕๑๑,๓๕๐  บาท  จาํแนกไดดังนี ้

๓.๑)  เงิน บ.กศ.   จํานวน    ๔๑,๖๔๘,๕๕๐  บาท 

๓.๒)  เงนิ กศ.บป.   จํานวน     ๕๑,๐๐๐,๑๐๐  บาท 

๓.๓)  เงนิบัณฑิตศึกษา 
การประมาณการรายจาย 

ี่ ๑ - ๒   

จํานวน  ๑๑๘,๕๙๑,๔๕๘.๕๖  บาท 

๔.๑.๑)  เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน      ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖  บาท 

๔.๑.๒)  งบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําปงบปร

.๔๓ ของงบประมาณรายรับ)   จํานวน ๗๐,๓๗๒,๑๔๐  บาท  

๔

๔.๒.๑)  เงนิจายขาดจากเงนิคงคลัง จํานวน  ๕,๕๘๐,๐๐๐  บาท 

๔.๓)  รวม

าท  

๔.๓.๑) เงินจายขาดจากเงนิคงคลัง(๔.๑.๑) จํานวน  ๔๘,๒๑๙,๓๑๘.๕๖ บาท 

๔.๓.๒

๑๔๐  บาท 

)  งบประมาณขอกันเ มป จํานวน  ๑๗,๐๗๗,๗๘

๔.๔.๑)  เงนิ บ.กศ. จํานวน  ๑,๔๒๓,๙๖๖  บาท 

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

๔.๔.๓)  เงินบัณฑิตศึกษา  จํานวน  ๑,๖๑๖,๔๔๒  บาท 

  ๕. งบประมาณคง

,๙๑๑.๓๒  บาท 
 

ประเด็นพิจารณา พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจําป 

.ศ.๒๕๕๓  (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเลม) 
 

มติที่ประชุม

พ

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 

 มีมติอนุมัติเงนินอกงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ (เพิ่มเติมคร้ังที่ ๓)     

ามที่เสนอ ต

มีนาคม ๒๕๕๓ 



 -๑๐- 

 
๕.๔   การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร  เรือ่ง  รายชื่อ  

วารสารทางวชิา ยแพรผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓ การเพื่อการเผ
ความเปนมา  

      ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ไดกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ        

เพื่อใหผูดํารงตําแหนงวิชาการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางเหมาะสมต

การดํารงตําแหนง  จึงเปนการสมควรจัดทาํ ประกาศสภามหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เร่ือง รายช่ือ

วารสารทางวชิาการเพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ.๒๕๕๓       

เพื่อใหสอดคลองกับ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรวาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย         

รองศาสตราจารย และศาส

อ 

    

ตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๘  ขอ ๑๐ รายละเอียดตามเอกสาร แนบทายระเบียบ

าระนี้ (เอกสารแยกเลม) 

 

ว

ประเด็นพิจารณา   ใหความเหน็ชอบ การพิจารณา (ราง) ประกาศสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  เร่ือง  รายช่ือวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพรผลงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

.ศ. ๒๕๕๓ 
 

พ

มติที่ประชุม   ใหความเหน็ชอบประกาศในหลักการ  โดยใหแกไขประกาศในขอ ๔   เปนดงันี ้  

ย  

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในโอกาสเหมาะสม เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อประกาศปรับปรุงตอไป” 

ะเบียบ

“ขอ ๔  ใหอธกิารบดีทาํการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรายช่ือวารสารทางวิชาการ 
เพื่อการเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจาร

 
ร วาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ไดเสนอใหมหาวิทยาลัยทําการพัฒนาหลักสูตรที่

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  ไดแก  หลักสูตรอาชีวอนามัย และหลักสูตรภาษาพมานั้น

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดําเนินการศึกษาความเปนไปได  และแตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  โดยหลักสูตรอาชีวอนามยัไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทค

  ขณะนี ้ 

โนโลยี  

ละหลักสูตรภาษาพมา  ไดมอบหมายให  มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แมสอด  ดําเนินการ   

 ที่ประชุมรับทราบ 

แ
 

 
 
 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 



 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพ ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

-๑๑- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ  จัดใหมีการศึกษาดูงาน   ณ  สภาคณาจารย และขาราชการ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร  ระหวางวนัที ่ ๒๒ 

– ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๓  เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณการดําเนินงานตามหนาที่    ของสภาคณาจารย

กับมหาวทิยาลัย

ื่อใหความรู 

ี่ยวกับบทบาทหนาที ่กฎระเบียบในการปฏิบัติราชการ  แนวทางการพัฒนามหาวทิยาลัย ฯลฯ 

ระเบียบวาระท่ี

อ่ืน ๆ   

ที่ประชุมรับทราบ   

ประธานที่ประชุมเสนอใหมหาวทิยาลัยจัดปฐมนิเทศอาจารยและบุคลากรใหมเพ

เก
 

  ๘   แนวคิดในการพฒันามหาวิทยาลยัของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณ
ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผูบร

วุฒิ 
ิหาร

นําเสนอผลการสัมภาษณ

นิการ 

าํใหสมาชิกในหองเรียนเสียเวลา 

          จากขอมูลขางตน  มหาวิทยาลัยควรมอบหมายหนวยงานที่เกีย่วของกาํหนดมาตรการแกไข 

นกัศึกษา จากการติดตาม ฯ  ในปที่ผานมาโดยนักศึกษาไดใหขอมูลดังนี้   

๑.  อาจารยบางสวนสงผลการเรียนชา  ขอใหมหาวทิยาลัยมีมาตรการดําเน

๒.  นักศึกษาบางสวนเขาหองเรียนชา  ท

๓.  นักศึกษาบางสวนแตงกายไมสุภาพ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 

งเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วัน
ลขานุการสภามหาวิทยาลัย

  

 

 น.  ณ  หองประชุมสักทอง  อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ําแพงเพชร 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 

บันทกึและสรุปรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูช ัน) 

เ  

ผูตรวจรายงานการประชมุ

๑. ใหงดการประชุมในเดือนเมษายน  หากมีวาระเรงดวนใหใชมติเวยีน   

๒.  กําหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่ ๔ / ๒๕๕๓  วันอังคารที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐

ก

 

 
 

 

 

 ( นางเพ็ญนภา  ศรีทับทมิ) 
 

  

(อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต)  

 

 
 

 วยศาสตราจารยวิสิฐ  ธญัญะว

 



 -๑๒- 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

• รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่  ๓ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 
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