
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๓ 

วันจันทร์ที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-------------------------------- 

 

 
ก.  รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ๒.  พระครูอรรถกิจนันทคุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายประเสริฐ   ตันสกุล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายวีระศักดิ์   ปี่บัว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  รองศาสตราจารย์สุกัญญา  โฆวิไลกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๗.  รองศาสตราจารย์วศิน  อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘.  นายอนสุสรณ์  แสงพุฒ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวฒันา  สุกกระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  
๑๐. รองศาสตราจารย์ธวัช  วรีะศิริวัฒน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๑.  ผูช้่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
๑๒.  รองศาสตราจารย์ระมัด  โชชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๓.  รองศาสตราจารย์สมชัย  วงษ์นายะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๔.  รองศาสตราจารย์ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๕.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ข.  รายนามกรรมการที่ลาประชุม  
  ๑.  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว   นายกสภามหาวิทยาลัย 
  ๒.  พลอากาศเอกเสริมยุทธ  บุญศิริยะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓.  นายสชุาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิ์แก้ว   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.  นายสชุาติ  ตรีรัตน์วัฒนา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๖.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา  อรัญวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 
       
ค.  รายนามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
  ๑.  นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
  ๒.  นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว    ประจ าฝ่ายเลขานุการ 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๒- 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
เนื่องจาก  ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร             

ติดราชการ  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  อนึ่งตามความในข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม                                       

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงมีมติเลือก  นายประเสริฐ  ตันสกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน
ที่ประชุม   

ประธานที่ประชุมตรวจสอบเห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ก าหนดให้มีการจัดนิทรรศการ “ราชภัฏวิชาการ ๕๔  
: ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดีเทิดไท้บารมี ๘๔ พรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา และเพ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ บริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละหน่วยงาน นิทรรศการครั้งนี้มีก าหนด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖  
มกราคม  ๒๕๕๔  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ต่อเนื่องในบริเวณรอบบ่อปลาบึกด้านทิศตะวันตก ตึกอ านวยการใหม่ 
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๑๒       

๒. ตามความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่ง ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ จะด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒ เรื่อง การวิจัยท้องถิ่น
เพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิน่  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริมศักยภาพวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น  สู่การพัฒนา
ประเทศ เพ่ือเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นการเชิดชูยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในด้านต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗  มกราคม 
๒๕๕๔  ณ  หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในการจัดนิทรรศการดังกล่าวได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ
ดังกล่าว   
    
ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ 

ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่  
๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล  โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ นั้น         
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม  มีจ านวน  ๑๘  หนา้  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้     
 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
๑) รายงานการประชุมหน้า ๑๑  มติที่ประชุม  แก้ไขจาก “มีมติคัดเลือก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์  เพื่อแต่ตั้งเป็นคณบดี” เป็น “มีมตคิัดเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์  
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี” 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๓- 

หลังจากนั้นจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  -   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๓  
 

ความเป็นมา  
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓    

และมีมติต่างๆ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  
ดังนี้  
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ  ธัชยะพงษ์        
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

        งานเลขานุการ  น าเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัย ลงนามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ที่ ๐๑๔/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ และส าเนาค าสั่งให้
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการทราบและ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว 

งานเลขานุการ 

 
 
 
 

เรื่องท่ี มติที่ประชุม การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒          สภามหาวิทยาลัยมีมติยืนยันคัดค้าน

การน ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร         
แม่สอด ไปยุบรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก เพ่ือจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก  ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้องและยินดี หากจะ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก  
โดยไม่น ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
แม่สอด  ไปรวมด้วย   

งานเลขานุการได้สรุปหลักการและ
เหตุผลของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบมติการยืนยันคัดค้านและ
น าเสนอเอกสารดังกล่าวต่อผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบแล้ว 

งานเลขานุการ 

๓       อนุมัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑)  เพ่ือสนับสนุน
โครงการงานพ้ืนถนน ค.ส.ล.ทางเท้า      
ระบบระบายน้ า, งานจัดสวน, ระบบน้ า   
หน้าหอประชุมอเนกประสงค์  จ านวน  
๑,๔๖๔,๔๓๔  บาท 

     กองนโยบายและแผนได้แจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอนปฏิบัติแห่งระเบียบว่าด้วย
การพัสดุตามโครงการที่ได้เสนอแล้ว 

กองนโยบาย
และแผน   
งานพัสดุ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๔- 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  สรุปรายงานการรับ– จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๓   
 

ความเป็นมา  
ด้วยฝ่ายการเงิน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ด าเนินการสรุปรายงาน

การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๕๓  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณและการเงินของสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม)  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๓  รายช่ือผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร 
 

ความเป็นมา  
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ธารทิพย์  ธรรมสอน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

พ้นจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นผลให้การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
สิ้นสุดลง  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากผู้บริหาร สืบแทนบุคคลเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร        
ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว  
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  วิชชุวรนันท์   
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัย  ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งแต่วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓  แล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๔   การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
 

ความเป็นมา  
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๓  วันที่  ๒๗  
ตุลาคม  ๒๕๕๓  ได้อนุมัติแต่งตั้งนางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง  จนกว่า
จะผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น   เนื่องจาก งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือหารือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น  จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   กรณีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ท าหนังสือหารือเก่ียวกับการแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  ตามมาตรา ๑๘(ข) (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ.  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม และให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง และถือว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้บริหารในข้อ ๕(๓) ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๕- 

ต าแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่เดิม (ดังส าเนาหนังสือหารือเรื่องการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นท่ีแนบ)   
 

ฉะนั้น กรณีของ นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖  ได้ผ่าน 
การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘(ข) (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลางของ ก.พ.  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง และถือว่ามีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้บริหารในข้อ ๕(๓) 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่เดิม     

บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้มอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติการด าเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้อง และแจ้งให้นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ทราบแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๔.๕  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบต าแหน่งและประเภทต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน ๒๕๕๓  ได้มีมติให้ความเห็นชอบกฎ ก.พ.อ. 
ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และกฎ 
ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๓  เพ่ือให้การได้รับเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ มีความเหมาะสม เป็นธรรม และไม่
กระทบสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับอยู่เดิม และเป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๓   จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน รายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๖  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ 

จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ นั้น  เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล  ก.พ.อ. จึงอนุมัติให้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่  มาให้ทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๗  การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่จังหวัดตาก 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๖- 

ความเป็นมา  
ตามท่ี  จังหวัดตาก ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาผลดี ผลเสีย ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

แห่งใหม่ของจังหวัดตาก และเชิญคณะท างานฯ ประชุม เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมโกเมน 
ส านักงานเทศบาลนครแม่สอดนั้น  มติที่ประชุมคณะท างาน  สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.  เห็นด้วยกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก 
  ๒.  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการหลอมรวม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา วิทยาเขตตาก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  ๓.  เห็นด้วยกับการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของจังหวัดตาก  โดยให้ด าเนินการตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ส าหรับ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ก็เห็นด้วยที่จะด าเนินการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินดีจะช่วยกัน
ด าเนินการ  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๘  โครงการหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น ๓ 
 

ความเป็นมา  
ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ  ได้จัดท าหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา”   

รุ่น ๓ ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขึ้น รวม ๖ วัน ในวันที่ ๒๖ มกราคม วันที่ ๒,๙,๑๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ
วันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ  ห้องกมลมาศ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรในด้านธรรมาภิบาล ในการก ากับดูแล
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซึ่งมีรายเอียดหลักสูตรดังกล่าวตามเอกสารที่แนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑  (๑)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) 
       (๒)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภท  
             ภาค กศ.บป. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 

(๓)  การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
      ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศกึษา  ๒๕๕๓  (เพิ่มเติม) 

ความเป็นมา  
เนื่องจากในภาคเรียนที่  ๑  ปกีารศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประเภทภาคปกติ  ภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบผลการศึกษา  ซึ่งผลเป็นที่ถูกต้องแล้ว      
จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ (เอกสารแยกเล่ม) 
 

๑. ระดับปริญญาตรี ประเภทภาคปกติ  รวมทั้งสิ้น   ๑๗  คน  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  จ านวน   ๑  คน 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๗- 

 ๑.๒  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน   ๓  คน 
 ๑.๓  สาขาวิชานิติศาสตร ์   จ านวน   ๖  คน 
 ๑.๔  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน   ๗  คน  
๒. ระดับปริญญาตรี ประเภท ภาค กศ.บป.  รวมทั้งสิ้น  ๒๐  คน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  สาขาวิชาศิลปศาสตร์   จ านวน     ๒  คน 
 ๒.๒  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  จ านวน    ๑๔  คน 
 ๒.๓  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๔  สาขาวิชาการบัญช ี   จ านวน    ๑  คน 
 ๒.๕  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน    ๒  คน 
๓. ระดบับัณฑิตศึกษา   รวมทั้งสิ้น  ๔  คน  ประกอบด้วย 
        ๓.๑  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   

- สาขาบริหารการศึกษา     จ านวน  ๒  คน 
- สาขาหลักสูตรและการสอน  จ านวน  ๑  คน 

 ๓.๒  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
       จ านวน  ๑  คน 
 

ประเด็นพิจารณา  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประเภทภาค ปกติ  ภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๓  (เพ่ิมเติม) 

   
  มติที่ประชุม    อนุมัติให้ปริญญาบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ตามที่เสนอ  
 

 ๕.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๐๑๕ / ๒๕๕๐  สั่ง ณ วันที่ ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  นัน้  บัดนี้  คณะกรรมการ 
ชุดดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ   
ตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗   
  มหาวิทยาลัย  จึงน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  
 

ประเด็นพิจารณา   พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามที่เสนอ 
 

๕.๓   การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยวินัย 
และการลงโทษทางวินัยส าหรับนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ความเป็นมา 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๘- 

  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถฝึกอบรมและหล่อหลอมบุคลิกภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสม     
มีวินัยในตนเองเป็นแบบอย่างของพลเมืองดี มีคุณค่าต่อสังคม  ประกอบกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยวินัยและ
การลงโทษทางวินัยส าหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  รายละเอียดตาม(ร่าง)ข้อบังคบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แนบท้ายระเบียบวาระนี้  
   

ประเด็นพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
ว่าด้วยวินัย และการลงโทษทางวินัยส าหรับนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวนข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยวินัย และการลงโทษทางวินัยส าหรับนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ให้สามารถ
น ามาปฏิบัติได้โดยมีความยืดหยุ่น  โดยแต่งตั้ง พระครูอรรถกิจนันทคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ชุดนี้  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน ๆ เป็นกรรมการ ในส่วนคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัย ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  เพ่ือพิจารณาด าเนินการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

๕.๔  การพิจารณาเงินนอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (เพิ่มเติมครั้งท่ี ๒) 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้อนุมัติงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๔  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓  และวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  จ านวน  ๘๔,๓๐๕,๕๖๘  บาท  จ าแนกเป็นเงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง  จ านวน  
๑๒,๘๙๘,๘๐๘  บาท  และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  จ านวน  
๗๑,๔๐๖,๗๖๐  บาท (คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๓๖ ของประมาณรายรับ) 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  มหาราชา เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงเห็นควร   
จัดกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นราชสักการะ โดยจัดโครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้คณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
มหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔  
(เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒)  ต่อสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ในระเบียบวาระนี้ (เอกสาร
แยกเล่ม) 

 

  ๑.  นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) จ านวน  ๑,๐๖๐,๐๐๐  ดังนี ้
   
ล าดับ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) เหตุผลความจ าเป็น 

๑ โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา 

๑,๐๖๐,๐๐๐ เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้
คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการท่ีใช้ประกอบการศึกษา 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๙- 

และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รวมเป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ 
๒. ฐานะการคลัง 

เงินคงคลัง (ณ  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓)   จ านวน  ๑๐๔,๔๖๑,๗๖๘๙๖  บาท 
๒.๑) เงิน บ.กศ.    จ านวน    ๓๔,๓๖๓,๙๙๓.๑๕  บาท   
๒.๒) เงิน กศ.บป.    จ านวน    ๔๔,๕๘๐๙๕๐.๖๑   บาท 
๒.๓) เงิน บัณฑิตศึกษา   จ านวน    ๒๕,๕๑๖,๘๒๔.๒๐  บาท 

 

    ๓. การประมาณการรายรับ 
                  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  
คาดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีรายรับจากเงินรายได้ท้ังสิ้น  จ านวน    ๘๙,๙๘๐,๒๐๐    บาท       
จ าแนกได้ดังนี้ 
                          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  บัณฑิตศึกษา   จ านวน   ๑๐,๐๗๓,๓๐๐     บาท 
 

    ๔. การประมาณการรายจ่าย 
                 ๔.๑  ขออนุมัติครั้งที่ ๑  และอนุมัติเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑    
        จ านวน    ๘๔,๓๐๕,๕๖๘    บาท 
                     ๔.๑.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง  จ านวน    ๑๒,๘๙๘,๘๐๘    บาท 
 
                    ๔.๑.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
        จ านวน    ๗๑,๔๐๖,๗๖๐    บาท 
   (คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๓๖  ของงบประมาณรายรับ) 

    ๔.๒  ขออนุมัติเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒  (ขอสภาฯ  อนุมัติ  วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ) 
      จ านวน      ๑,๐๖๐,๐๐๐    บาท 

                    ๔.๒.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง    จ านวน      ๑,๐๖๐,๐๐๐    บาท 
    ๔.๓  รวมงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓   

จ านวน    ๘๕,๓๖๕,๕๖๘    บาท 
        ๔.๓.๑  เงินจ่ายขาดจากเงินคงคลัง (ข้อ ๔.๑.๑+ ข้อ ๔.๒.๑ )    
        จ านวน    ๑๓,๙๕๘,๘๐๘    บาท 
        ๔.๓.๒  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างปี   (ข้อ ๔.๑.๒)   
        จ านวน    ๗๑,๔๐๖,๗๖๐   บาท 
                 ๔.๔  งบประมาณขอกันเหลื่อมปี  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  บัณฑิตศึกษา จ านวน    ๑๒,๓๓๐,๐๒๑    บาท 
 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๑๐- 

    ๕. งบประมาณคงเหลือเงินคงคลัง   (ข้อ ๒ – ข้อ ๔.๓.๑ – ข้อ ๔.๔ ) จ านวน 
๖๓,๔๔๑,๔๖๔.๙๖  บาท 
 

ประเด็นพิจารณา    พิจารณาอนุมัตเิงินนอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  (เพ่ิมเติม
ครั้งที่ ๒) 
 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเงินนอกงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒)   
ตามท่ีเสนอ 
  

๕.๕  การพิจารณาก าหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ความเป็นมา    
  ด้วย  งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา โดยมี
รายละเอียดตามตารางก าหนดการดังนี้ 
 

ครั้งที่  วันที่ 
๑ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔ 
๒ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 
๓ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
๔ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔ 

ครั้งที่  วันที่ 
๕ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
๖ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
๗ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
๘ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
๙ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๔ 

๑๐ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
๑๐ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
๑๒ / ๒๕๕๔ วันพุธที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 
  ประเด็นพิจารณา  พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเดือนมกราคม  ๒๕๕๔  ส าหรับก าหนดการในเดือนต่อไป และให้งานเลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบวันประชุมดังกล่าวว่าตรงกับวันหยุดราชการหรือไม่ หากตรงก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดการจัดงานราตรีแสดขาว ชาวแม่สอด  



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๑๑- 

ในวันเสาร์ที่  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  จัดให้มีการ
จ าหน่ายบัตร จ านวน ๒๐๐  โต๊ะๆ ละ ๒,๕๐๐  บาท  โดยได้เรียนเชิญ ฯพณฯ ท่านชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมจับสลากแจกของรางวัลส าหรับผู้ร่วมงาน  
รางวัลได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เช่น   

1.  ดร.สุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์ ตู้เย็น  3 หลัง 
2.  ดร.สมจิตร  ลิ้มลือชา อาหารกระป๋อง  50 ลัง เสื้อไหมพรม 80 ตัว 
3.  บริษัท ที.เค การ์เมนท์ แม่สอด จ ากัด ทีวีสี จอแบน 21 นิ้ว  4 เครื่อง 
4.  คุณเทิดเกียรติ  ชินสรนันท์ ทีวีสี 14 นิ้ว 5 เครื่อง 
5.  คุณอ านาจ  นันทหาร จักยาน  10  คัน 
6.  คุณสุรีรัตน์  เครือวงษ์ ผ้าห่มปิกนิก  10  ผืน   
7.  คุณราเชนท์  สุวรรณโชคสกุล โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง เข็มกลัดเพชร 5 ชุด 
8.  คุณชัยยุทธ  เสณีตันติกุล ไมโครเวฟ 1 เครื่อง แก้วเซรามิค 350 ใบ 
9.  คุณสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา ปั้มสูบน้ า  4 เครื่อง 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๗   เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้จัดโครงการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร 
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งอธิการบดีได้ชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของ
จังหวัดตาก โดยการหลอมรวม ยุบรวม และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา  ให้กับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ทราบ ในการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑.  ตามท่ีอาจารย์วีระศักดิ์ ปี่บัว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ หัวข้อ “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่”  เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๓  นั้น   
มีประเด็นที่น่าสนใจ และขอน าเสนอที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑  เป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปกรศึกษาในทศวรรษที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ –  
๒๕๖๑  ได้แก่ 
   - คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล 
   -  คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   -  คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึก ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
   -  คนไทยคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการสื่อสาร 
  ๑.๒  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีปัญหาที่น่าสนใจ ๓ 
ประเด็น  ได้แก่ 
   -   ด้านบุคลากร ยังขาดบุคลากรด้านสายผู้สอน และสายสนับสนุน 
   -   ด้านงบประมาณ  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
   -   ด้านสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๑๒- 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงมีความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรศึกษา และเตรียมการเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าสถานะของมหาวิทยาลัยจะเป็นของมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  เพ่ือเตรียมการรองรับ และวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒.  โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมผูท้ี่ส่งต ารา
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้น าผลงานดังกล่าว ไปสู่การขอผลงานทางวิชาการ   
  ๓.  ในตัวชี้วัดของ สมศ. และ สกอ. ก าหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการท างานของสภา
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาล  ซี่งในตัวชี้วัดนี ้  มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหลายส่วน  จึงขอความ
อนุเคราะห์ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  ศึกษารายละเอียด และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๑.  การทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอ านาจของสภามหาวิทยาลัย 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการทบทวนความเหมาะสมของการกระจายอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘  
เพ่ือให้การบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ได้พิจารณาเป็นเบื้องต้นแล้ว  จึงขอน าเสนอให้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑)  ให้อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๑๒๐ วัน ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 
  ๒)  ให้อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๑๒๐ วัน ภายหลงัสิ้นปีการศึกษา 
  ๓)  ให้อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ภายใน ๑๒๐ วนั ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 
  ๔)  ให้อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๑๒๐ วัน ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ 
  ๕)  ให้อธิการบดีและผู้บริหารทุกระดับจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของ
หน่วยงาน ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๑๒๐ วัน ภายหลงัสิ้นปีการศึกษา 

  

 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอ านาจหน้าที่เพ่ิมเติมที่เสนอ  โดยมอบหมายให้เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม น าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

๒.  ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑/ ๒๕๕๔  วันพุธที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสักทอง  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 

(นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

-๑๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี ๑๒ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 



รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ครัง้ที่ ๙ / ๒๕๕๓  วันที่ ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๓- 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
  
  
 


